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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000001 

2. Tên học phần: Pháp luật đại cương 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm vững các vấn đề cơ bản về nguồn gốc ra đời của nhà nước và pháp luật. Nắm bắt được 

những quy định cơ bản về các ngành luật của Việt Nam. 

5.2. Về kỹ năng: 

Tôn trọng pháp luật, có ý thức phục vụ nhân dân đất nước. 

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. 

5.3. Thái độ: 

Có thái độ và tinh thần học tập nghiêm túc, có tư duy sáng tạo. 

Sinh viên được khuyến khích chủ động trao đổi cùng giảng viên các vấn đề thắc mắc 

trong quá trình học để đảm bảo quá trình tiếp thu bài tốt nhất. 

Sinh viên phải chuẩn bị kỹ bài trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên.  

Sinh viên phải tham gia làm bài tập và thảo luận nhóm đầy đủ trong các buổi học 

Sinh viên phải có nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học và nhà trường 

6. Mô tả học phần:  

Môn Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo Đại học không chuyên 

Luật, thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 

đại cương về nguồn gốc, bản chất, hình thức của pháp luật nói chung và pháp luật của Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nói riêng, những quy luật phát sinh, phát triển của pháp luật 

nói chung, những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù của pháp luật của Nhà nước ta nói riêng, 

đồng thờicung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về nguồn gốc, bản chất, chức năng, 

bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước nói chung và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 

nói riêng .Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn phát triển pháp luật của Nhà 

nước ta để hình thành cơ sở lý luận cho việc phân tích chính sách vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, 

xã hội công bằng, dân chủ và văn minh trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và 

vì dân.  
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết   : 30 tiết 

-  Làm bài tập, thảo luận trên lớp   : 15 tiết 

- Tự học   : 90 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

Lý thuyết 

Bài tập, 

thảo 

luận 

Tự học 

Chương 1 

 

Những vấn đề cơ bản về nhà nước 

1.1. Nguồn gốc ra đời của nhà nước 

1.2. Bản chất của nhà nước 

1.3.Các kiểu nhà nước trong lịch sử 

1.4.Chức năng của nhà nước 

3 1 8 

Chương 2  Những vấn đề cơ bản về pháp luật 

2.1.Nguồn gốc của pháp luật 

2.2.Bản chất và những đặc trưng cơ bản 

của pháp luật 

2.3.Chức năng của pháp luật 

2 2 8 

Chương 3 

 
Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, 

văn bản quy phạm pháp luật 

3.1 Quy phạm pháp luật 

3.2 Quan hệ pháp luật 

3.3 Văn bản quy phạm pháp luật 

3 1 8 

Chương 4  Xây dựng pháp luật và thực hiện pháp 

luật 
4.1 Xây dựng pháp luật 

4.2 Thực hiện pháp luật 

4.3 Áp dụng pháp luật 

2 2 8 

Chương 5 

 

Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý 

5.1 Vi phạm pháp luật 

5.2 Trách nhiệm pháp lý 

3 1 8 

Chương 6 

 

Luật hiến pháp Việt Nam 
6.1 Khái niêm luật Hiến pháp Việt Nam 

6.2 Một số nội dung cơ bản 

3 1 8 
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Chương 7 

 

Luật hành chính và tố tụng hành chính 

7.1 Luật Hành chính 

7.2 Tố tụng hành chính 

3 1 8 

Chương 8 

 

Luật hình sự và tố tụng hình sự 
8.1 Luật hình sự 

8.2 Tố tụng hình sự 

3 2 10 

Chương 9  Luật dân sự, tố tụng dân sự và Hôn 

nhân gia đình 
9.1 Luật dân sự 

9.2 Luật tố tụng dân sự 

9.3 Luật hôn nhân và gia đình 

3 1 8 

Chương 10 

 

Luật lao động 

10.1 Đối tượng điều chỉnh của luật lao 

động 

10.2.Phương pháp điều chỉnh 

10.3. Một số nội dung cơ bảnvề luật lao 

động 

3 1 8 

Chương 11 

 

Luật phòng chống tham nhũng 

11.1 Khái niệm, đặc trưng và biểu hiện của 

tham nhũng 

11.2. Nguyên nhân của tham nhũng 

11.3. Tác hại của tham nhũng 

11.4. Một số giải pháp 

2 2 8 

Tổng 30 15 90 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

- Làm bài tập  

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.  

- Có trọng số tối đa là 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, làm bài tập 15% 

- Điểm thuyết trình, bài tập nhóm 15% 

- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số là70%. 

- Hình thức thi: Tự luận 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = Điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (70%). 
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- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[2]. Nguyễn Chí Khuê (2020). Bài giảng tóm tắt Pháp Luật đại cương Tài liệu lưu hành  

nội bộ. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Thị Loan (2020). Pháp luật đại cương. Nhà xuất bản Tư pháp – Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng     năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000002 

2. Tên học phần: Tin học văn phòng 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu phương pháp đánh máy 10 ngón, các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên 

MS Word. 

Hiểu các chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và xử lý cơ sở dữ liệu trên 

Excel. 

5.2. Về kỹ năng: 

Đánh máy bằng 10 ngón tay và không cần nhìn bàn phím, đúng phương pháp 

Sử dụng thành thạo các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word 

Vận dụng các chức năng của MS Excel để thực hiện một số yêu cầu tính toán, xử lý dữ liệu 

trong thực tế. 

Trình bày biểu mẫu 

Tính toán dữ liệu 

Thống kê, tổng hợp, quản lý dữ liệu 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác 

6. Mô tả học phần:  

Tin học đại cương là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng 

Windows để tạo, mở, sao chép tài liệu, có thể định dạng các quy ước quốc tế về số, thời gian và 

ngày giờ. Sinh viên biết sử dụng các công cụ Word để soạn thảo các dạng tài liệu, trang trí văn 

bản theo yêu cầu công việc. Sinh viên biết sử dụng công cụ Excel để tạo các bảng tính toán từ 

đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra sinh viên biết sử dụng phần mềm luyện thi chứng chỉ MOS và 

có kiến thức để đạt chứng chỉ MOS. 
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết: 30 tiết 

Thực hành: 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học sinh phải có các kiến thức về tin học cơ sở. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung Số tiết 

 PHẦN 1: ĐÁNH MÁY VI TÍNH LT TH 

1 Chương 1. Microsoft Word  

Định dạng kí tự 

Định dạng paragraph  

Kẻ đường viền, tô màu nền 

Thêm kí hiệu trước paragraph  

Đánh số trước paragraph  

Định dạng Tab  

Chia cột – Phân chương  

WordArt  

Chèn hình ảnh vào văn bản 

Shapes  

Chèn kí hiệu toán học  

Table – Bảng biểu trong văn bản  

7 7 

2 Chương 2. Microsoft Excel  

Cấu trúc của bảng tính – Thực đơn – Hộp đối thoại 

Chuẩn bị môi trường làm việc  

Các toán tử – Biểu thức 

Nhóm hàm Toán học  

Nhóm hàm logic 

Nhóm hàm ngày – giờ 

Nhóm hàm xử lí chuỗi  

Nhóm hàm thống kê 

Nhóm hàm dò tìm 

8 8 

3 Thực hành – Ôn tập 15 15 

Tổng số tiết 30 30 
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10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Bài giảng của giảng viên 

Giáo trình Tin học đại cương, TS.Vũ Thanh Hiền, Võ Văn Viên, ThS.Tôn Quang Toại,  

Tài liệu ôn tập, luyện thi chứng chỉ MOS Word, TS.Vũ Thanh Hiền, Võ Văn Viên, ThS.Tôn 

Quang Toại, 2015.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình Windows & Internet, TS.Lê Đức Long, Tạ Quang Thanh, NXB.Đại học Sư phạm 

Tp.HCM, 2015  

Giáo trình Xử lý văn bản Microsoft Word, TS.Lê Đức Long, Nguyễn Văn Điển, NXB.Đại 

học Sư phạm Tp.HCM, 2015  

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng     năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000003 

2. Tên học phần: Tiếng anh 1 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng trình bày được những cấu trúc tiếng 

Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong những tình huống giao tiếp thông 

thường. 

Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ A2. 

5.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng được các cấu trúc và từ vựng đã học trong chương trình vào tình huống giao 

tiếp hàng ngày. 

Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở trình độ A2 theo khung đánh giá 

năng lực ngoại ngữ Châu Âu.  

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ bản trong chương 

trình học và thực hành nghề nghiệp. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và củng cố kiến thức ngữ 

pháp, từ vựng ở trình độ A2 , giúp sinh viên có nền tảng tốt để bắt đầu chương trình học B1 ở 

các học phần tiếp theo với số lượng 06 bài trong giáo trình English Unlimited. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết: lên lớp 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  
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8.2. Yêu cầu: 

Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học 

phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc nghiệm 

(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

 + 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình 

bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

- Sinh viên phải thi và đạt trình độ A2. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung Số tiết 

1 

Revision:  

- Giới thiệu môn học, mục tiêu, yêu cầu của môn học 

- Ôn tập và củng cố kiến thức từ bài 1 đến bài 7 

Unit 8: 

1. Period 1: Grammar (Have got) + (FamilyVocabulary 

2. Period 2: Vocab (Personality, appearance) + Pronunciation+ Speaking  

3. Period 3: Reading (p66+68) 

4. Period 4: Vocab + writing + speaking  

5. Period 5: Target activity + Explore  

6. Period 6: Explore speaking (p80) 

9 

2 

Unit 9:  

1. Period 1: How do you get there? + A visitor in Lucknow (p74)0) 

2. Period 2: Vocab + Pronunciation+ Speaking (p75) 

3. Period 3: Reading (p76+77) 

4. Period 4: Vocab + writing + speaking (p77) 

6 
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5. Period 5: Target activity + Explore (p78+79) 

6. Period 6: Explore speaking (p80) 

3 

Unit 10: 

1. Period 1: Vocab + Reading (p82+83) 

2. Period 2: Choosing a film (p83) 

3. Period 3: What are you doing tonight? (p84) 

4. Period 4: Arrangements (p85) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p87) 

6. Period 6: Explore speaking (p88) 

6 

4 

Unit 11:  

1. Period 1: At the airport (p90) 

2. Period 2: Getting a flight (p91) 

3. Period 3: A traveller’s tale (p92) 

4. Period 4: Telling a story (p93) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p94+95) 

6. Period 6: Explore speaking (p96) 

6 

5 

Unit 12: 

1. Period 1: Are you OK? (p98) 

2. Period 2: What are your symptoms (p99) 

3. Period 3: Home remedies (p100) 

4. Period 4: If you get stomachache (p101) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p102 + 103) 

6. Period 6: Explore writing (p104) 

6 

6 

Unit 13: 

1. Period 1: Experiences (p106) 

2. Period 2: Grammar + Writing + Listening + Speaking (p107) 

3. Period 3: Great places (p108) 

4. Period 4: Have you ever.? (p109) 

6 
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5. Period 5: Target activity + Explore (p110) 

6. Period 6: Explore speaking (p112) 

7 Unit 14:  

1. Period 1: Exercising your brain (p114) 

2. Period 2: Life style choices (p115) 

3. Period 3: Barry Cox (p116) 

4. Period 4: Hopes and plans for the future (p117) 

5. Period 5: Target activity + Explore (p118) 

6. Period 6: Explore writing (p120) 

6 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited – 

Elementary, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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Annette Capel & Wendy Sharp. Objective KET. 2011. Cambridge University Press. 

Cambridge Key English Test 1-7. 2012. Cambridge University Press. 

Murphy, R. English Grammar in use, 2009 - Cambridge University Press. 

Sue Kay & Vaughan Jones. Inside Out – Pre-intermediate, 2007 - Macmillan Press.  

George Yule. Oxford Practice Grammar - Pre-intermediate, 2010 - Oxford University Press. 

John Eastwood. A Basic English Grammar, 2010 - Oxford University Press. 

Walker , E & Elsworth, S. Grammar Practice, 2009 - Longman Press.   

Virginia Evans & Jenny Dooley, New Round - up, 2010 - Longman Press. (book 3, 4) 

John Eastwood, Oxford Practice Grammar - Intermediate, 2010 - Oxford University Press. 

 

 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000004 

2. Tên học phần: Tiếng anh 2 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong 

những tình huống giao tiếp thông thường. 

Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được học trong 5 bài đầu 

tiên của giáo trình English Unlimited- Pre Intermediate, các chủ đề nói, các chiến thuật luyện 

nghe, đọc, viết và củng cố từ vựng.  

5.2. Về kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo một số kỹ năng làm bài thi B1  

Đọc, nghe hiểu được nội dung và viết thư ngắn trả lời thông tin. 

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ bản trong chương trình 

học. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 05 bài trong 

giáo trình English Unlimited Pre- Intermediate nhằm mở rộng phạm vi kiến thức, diễn đạt ngôn 

ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ dẫn của giáo 

viên trên lớp cũng như tự học. 

Nội dung gồm 6 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Tổng giờ lý thuyết, lên lớp: 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học 

phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc 

nghiệm.(Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

+ 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình 

bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 1: PLAY  

1. Period 1: Me and my life; Local music: Listening, Vocab, Speaking 

2. Period 2 and 3: Music around the world: Reading and Listening, Vocab, 

Speaking 

3. Period 4 and 5: An unusual athlete: Reading, Grammar; Physical 

activities: Vocab, Pronuciation, Speaking 

4. Period 6: Talk about an interest: Listening, Vocab, Task 

5. Period 7: Explore: so; Across cultures 

6. Period 8: Writing & Look again 

8 

2 Unit 2: Work and Studies  

1. Period 1: Lifelong learning: Listening, Vocab, Speaking 

2. Period 2 and 3: I’ve done: Grammar, Pronuciation, Speaking 

3. Period 4: A great place to work: Speaking, Reading 

4. Period 5: Vocab, Speaking, Grammar, Speaking 

8 
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5. Period 6: Have an interview: Listening, Vocab, Task; Explore (P23) => 

Put in Present Perfect part. 

6. Period 7 and 8: Independent learning & Explore Speaking 

7. Period 8: Look again 

3 Unit 3: How’s your food  

1. Period 1: Supermarket or small shop: Vocab, Speaking 

2. Period 2: Food and you: Reading, Vocab, Speaking 

3. Period 3: Eating out: Reading and Listening 

4. Period 4: Vocab, Pronunciation, Speaking, Grammar, Speaking 

5. Period 5: Plan a meal: Listening, Vocab, Task 

6. Period 6: Explore & Across cultures 

7. Period 7: Explore writing 

8. Period 8: Look again 

8 

4 Unit 4: Encounters  

1. Period 1: Taxi: Vocab & Two journeys: Listening 

2. Period 2: Vocab: getting a taxi; Pronunciation (Stressed syllables in 

sentences + vowel /∂/); Speaking 

3. Period 3: Reading: Activity 1, 2, 3, 4  

4. Period 4: Telling a story: Vocabulary: Activity 1 + 2; Grammar: Activity 

3 +4 + 5; Speaking: activity 6+ 7  

5. Period 5: Tell story about memorable meetings; Explore: Keyword Back  

6. Period 6: Independent learning + Exercise in Workbook 

7. Period 7 + 8: Explore speaking; Look again; Exercise in workbook 

8 

5 Unit 5: Money  

1. Period 1: Money matters: Vocab, Speaking, Reading 

2. Period 2: How would you like to pay? Listening, Vocab, Pronunciation, 

Speaking 

3. Period 3: Microcredit: Reading, Speaking 

4. Period 4: Reading, Speaking, Grammar (You have to) 

8 
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5. Period 5 and 6: Give advice to a visitor: Listening, Vocab, Task; Explore 

& Across cultures 

6. Period 7,8: Writing & Look again 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited – 

Pre- Intermediate, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd. 

Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press. 

Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press. 

Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Destination to B1. 2008. Macmillan Publishers 

Limited. 

Murphy, R. English Grammar in use, 2009 - Cambridge University Press. 
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Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

Rosemary Aravanis. Cambridge English PET for school. Practice tests plus with key. 2012. 

Pearson Education Limited.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000005 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 3 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh trong 

những tình huống giao tiếp thông thường. 

Vận dụng được cấu trúc và từ vựng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày theo các chủ đề trong 

các tình huống cơ bản trong 5 bài tiếp theo của giáo trình English Unlimited Pre-

intermediate. 

5.2. Về kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo một số kỹ năng làm bài thi PET. 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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Nói, viết, đọc thành thạo một số chủ đề đã học trong học phần. 

Nghe được các bài nói dài và hiểu được thông tin chính 

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ sở trong chương trình 

học. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 05 bài trong 

giáo trình English Unlimited Pre-intermediate, nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kiến thức, diễn 

đạt ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ 

dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học. 

Nội dung gồm các thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe, nói, đọc viết. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Tổng giờ lý thiết, lên lớp: 45 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1, 2 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết 

học phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc 

nghiệm (Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

+ 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được 

trình bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 6: Energy  8 
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1. Period 1: Burning calories Vocabulary – Household chores & Speaking 

2. Period 2: Reading – The treadmill 

3. Period 3: Vocabulary & Speaking: Talking about habits 

4. Period 4: Vocabulary: Weather 

5. Period 5: Listening & Grammar: Comparing things 

6. Period 6: Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activities – Do a survey: Task listening and Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning & explore speaking 

2 Unit 7: City life 

1. Period 1: Reading: View point-The urban world in 2050 

2. Period 2: Vocabulary: The environment, Speaking  

3. Period 3: Grammar: Will, might, may & Speaking 

4. Period 4: Reading: Amsterdam Travel guide 

5. Period 5: Grammar: Real conditionals & Speaking 

6. Period 6: Vocabulary, Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activity: Get tourist information, Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Across cultures: Tourism, Explore Writing 

8 

3 Unit 8: Things 

1. Period 1: Portobello Market; Listening, Vocabulary: Buying things 

2. Period 2: Pronunciation, Grammar: some & any, Speaking 

3. Period 3: Reading: Mystery objects 

4. Period 4: Vocabulary: Describing objects, Speaking 

5. Period 5: Grammar: Passives 

6. Period 6: Speaking 

7. Period 7: Target activity – Talk about a favourite possession: Task 

listening and Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning Ways of reading – Explore Speaking 

8 
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4 Unit 9: Feelings 

1. Period 1: Why we do it; Vocabulary: yawn, laugh …, Reading: Why do 

people laugh? 

2. Period 2: How do you feel, Vocabulary: extreme adjectives, Speaking 

3. Period 3: Just good friends, Listening   

4. Period 4: Vocabulary: Reacting to news, thanking, apologizing; 

Pronunciation, Speaking 

5. Period 5: Grammar: Present prefect 3 – Giving news 

6. Period 6: Speaking 

7. Period 7: Target activity – Catch up with friends: Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Across cultures: Gestures & Explore writing 

8 

5 Unit 10: Getting organized 

1. Period 1: A place to stay; Vocabulary: Hotel facilities … 

2. Period 2: Booking a room, checking in Listening 

3. Period 3: Vocabulary: Staying in a hotel, Speaking 

4. Period 4: Remember me? Reading 

5. Period 5: Listening & Grammar: Future plans and arrangement 

6. Period 6: Pronunciation & Speaking 

7. Period 7: Target activity – Arrange to meet up: Task listening and 

Vocabulary 

8. Period 8: Independent learning: Improve your listening Explore Speaking 

 

8 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea,  2011, English 

Unlimited – Pre- Intermediate, Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd. 

Diana L Fried. Bood. PET Practice Tests. 1997. Oxford University Press. 

Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press. 

Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press. 

Malcom Mann & Steve Taylore- Knowles. Destination to B1. 2009. Macmillan       Publishers 

Limited. 

Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

Rosemary Aravanis. Cambridge English PET for school. Practice tests plus with key. 2012. 

Pearson Education Limited.  

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày       tháng     năm 2021   

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000006 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 4 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được những cấu trúc tiếng Anh cơ bản, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh theo các 

chủ đề đã học từ bài 11 đến bài 14. 

Vận dụng các kiến thức cơ bản của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được học trong 4 bài 

cuối cùng của giáo trình English Unlimited- Pre Intermediate, các chủ đề nói, các chiến thuật 

luyện nghe, nói, đọc, viết và củng cố từ vựng. 

5.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng được các cấu trúc và từ vựng đã học trong trương trình vào tình huống giao tiếp 

hàng ngày. 

Sử dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng được học vào làm bài thi B1. 

Nghe, Nói, Đọc, Viết được thành thạo các chủ đề đã học trong học phần 

5.3. Thái độ: 

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh cơ sở trong chương trình 

học. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần này giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với số lượng 04 bài trong 

giáo trình English Unlimited Pre- Intermediate nhằm mở rộng phạm vi kiến thức, diễn đạt ngôn 

ngữ phù hợp với ngữ cảnh thông qua các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp và theo chỉ dẫn của giáo 

viên trên lớp cũng như tự học. 

Nội dung gồm 6 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Tổng giờ lý thiết, lên lớp: 45 tiết 
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8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Học phần học trước: Học phần Tiếng Anh 1, 2, 3 

8.2. Yêu cầu: 

- Chỉ tiêu lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học 

phần. 

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có: 

+ 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (Tx 1: Vấn đáp (Speaking) và Tx 2: Trắc 

nghiệm (Listening)). 

+ 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (Tự luận; Reading and Writing). 

+ 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (trắc nghiệm: Reading, Writing and Listening). 

Sinh viên không tham gia bài kiểm tra nào thì sẽ bị điểm 0 bài đó. 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình 

bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp thực tế và làm bài thi PET. 

- Sinh viên phải thi đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 (PET). 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung giảng dạy Số tiết 

1 Unit 11: Spaces  

1. Period 1: Moving, Vocabulary,  

2. Period 2: Speaking, Listening (A dream home) 

3. Period 3: Grammar (would) & Speaking 

4. Period 4: Reading  

5. Period 5: Speaking (Agree or disagree), Vocabulary (talk about pros and 

cons)  

6. Period 6: Pronunciation (Groups of words 1) & Speaking  

7. Period 7: Target activity (Talk about problem), task listening, task 

vocabulary 

8. Period 8: Cross cultures (Neighbours) & Explore Writing 

8 

2 Unit 12: People and Places  8 
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1. Period 1: Vocabulary (location), Speaking (how to describe the location of 

...) 

2. Period 2: Reading (Two small countries), Vocabulary (Describing a 

country) 

3. Period 3: Listening(Big in Japan), Vocabulay (Life and achievements) 

4. Period 4: Speaking (short talk about your life or the life of someone you 

know); Pronunciation (Stressed in verbs) 

5.Period 5: Grammar (Infinitives and Gerunds)  

6. Period 6: Task listening, Task Vocabulary  

7. Period 7: Explore(Keyword “to”),  Independent learning  

8. Period 8: Explore Speaking (use vague language)  

3 Unit 13: Now and then  

1. Period 1: 1. Period 1: Listening; Vocabulary (How I feel about 

gadgets.); Speaking (Think about the different gadgets you see.) 

2. Period 2: Listening (Four phone calls); Vocabulary (Telephone expressions 

3. Period 3: Pronunciation (Groups of words 2); Reading (When I was a child) 

4. Period 4:  4. Period 4: Grammar (used to, would); Speaking (Think about 

things you used to do in your child hood.) 

5. Period 5: 5. Period 5: Task reading (Talk about technology and change): 

Task vocabulary (Comparing Past and Present) 

6. Period 6: Explore (P111), Cross culture 

7. Period 7: Explore Writing 

8. Period 8: Look again 

8 

4 Unit 14: A matter of opinion  

1. Period 1: Listening 

2. Period 2: Vocabulary (Expressing opinions), Speaking (Thinking about 

opinions on some of these things) 

3. Period 3: Vocabulary (responding to opinions); Speaking 

4. Period 4: Reading (Carbon footprint); Pronunciation (Groups of words 3) 

5. Period 5: Grammar (Real and Unreal conditionals) 

8 
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6. Period 6: Task reading (Have a debate) 

7. Period 7: Explore + Independent learning 

8. Period 8: Explore Speaking  

5 REVISION: Preparing for Preliminary English Tests 

1. Period 1,2,3: Introduction to Preliminary English Tests (PET); Strategies 

to do PET 

2. Period 4,5,6: Test 1 & corection 

3. Period 7,8: Test 2 & corection 

8 

6 REVISION: PET TEST 5 

Tổng số tiết 45 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Alex Tilbury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea, English Unlimited – Pre- 

Intermediate, 2011 – Cambridge University Press. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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Collins. Work on your Vocabulary (B1). 2013. HarperCollins Publishers Ltd; 

Diana L Fried. Bood. PET Practice Tests. 1997. Oxford University Press; 

Emma Heyderman & Peter May. Complete PET. 2010. Cambridge University Press; 

Louis Hashemi & Barbara Thomas. Objective PET. 2015. Cambridge University Press; 

Malcom Mann & Steve Taylore- Knowles. Destination to B1. 2009. Macmillan      Publishers 

Limited; 

Preliminary English Test 1-8. 2014. Cambridge University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000007 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 5 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Giúp cho sinh viên có những kiến thức và từ vựng về các lĩnh vực xã hội bằng tiếng Anh.  

Rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên trong mỗi buổi học. 

5.2. Về kỹ năng: 

Lâm Đồng, ngày     tháng      năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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Kết quả dự kiến của môn học: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên sẽ có thể 

Có được những kiến thức và từ vựng về các lĩnh vực sức khỏe, giao thông, môi trường.... 

Có thể nghe, nói, đọc viết ở mức độ căn bản. 

Thành thạo các thao tác làm bài tập online.  

Tự tìm hiểu các thông tin liên quan đến chủ đề bài học. 

Có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả thông qua các bài tập nhóm và thuyết trình 

5.3. Thái độ: 

SV nắm được nội dung học phần và có kế hoạch để hoàn thành các yêu cầu học phần đưa ra, 

nhằm đạt kiến thức và kỹ năng để có thể tự học, tham khảo các sách luyện thi B1 chuẩn Châu 

Âu 

Sinh viên tự học của sinh viên bằng các bài tập online. 

6. Mô tả học phần:  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Tiếng Anh đầu vào 

Tiếng Anh 01, 02, 03, 04 

8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Hoàn thành tất cả các assignments theo nhóm, bài tập online và bài tập cá nhân. 

Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên: Giảng viên sẽ kiểm tra bằng 

cách gọi tên ngẫu nhiên yêu cầu trình bày một số nội dung trong bài đọc, đề thi giữa kỳ và 

cuối kỳ sẽ bao gồm những nội dung yêu cầu đọc thêm. 

Tham dự kỳ thi nói và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ thi sẽ 

không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

9. Nội dung học phần:  

Unit 1: Health 

Sinh viên thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. 
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Sử dụng từ vựng về các hoạt động giải trí, sức khỏe; động từ do, play, go, feel; verb-noun 

collocations. 

Trình bày về cuộc sống bản thân, các loại bệnh tật, các lời khuyên về sức khỏe. 

Sử dụng các từ nối (and, so, or, because, but.) để viết lời khuyên. 

 Unit 2: Competitions  

Sinh viên sử dụng danh động từ; “like + V-ing”, “would like +to infinitive”, 

Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng “like + V-ing”, “would like +to infinitive”, Modals 

for rules: must, have to, can. 

Sử dụng các từ vựng liên quan đến thi đấu thể thao, dụng cụ thể thao. 

Viết các quảng cáo và thông cáo ngắn. 

Trình bày sở thích của bản thân, các cuộc thi đấu thể thao, nêu quan điểm của mình về thể 

thao. 

Unit 3: Transport  

Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp: so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng. 

Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng so sánh hơn, bậc nhất)  

Sử dụng các từ vựng về phương tiện giao thông; danh từ, động từ miêu tả giao thông  

Viết các ghi chú và tin nhắn. 

Unit 4: Adventure  

Đọc & viết sử dụng thì quá khứ đơn  

Pronunciation cách phát âm /t/ /d/ /id/  

Các từ vựng liên quan đến các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, phẩm chất của con người, đặc điểm 

về địa lý, các tiền tố phủ định Thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì quá khứ tiếp diễn   

Sử dụng ngữ điệu hồi đáp khi kể chuyện. 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

Buổi 

 
Unit Nội dung 
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1 1 Giới thiệu học 

phần và phương 

pháp học  

  

 

Unit 1: Health  

 

Tiết 1: - Giới thiệu nội dung học phần - Phương pháp học trực 

tuyến - Giới thiệu dạng bài thi B1 - Phổ biến hình thức kiểm tra, 

thi, cách đánh giá quá trình học tập trong lớp Mục tiêu:  SV nắm 

được nội dung học phần và có kế hoạch để hoàn thành các yêu 

cầu học phần đưa ra, nhằm đạt kiến thức và kỹ năng để có thể tự 

học, tham khảo các sách luyện thi B1.  

  

Tiết 2: Lead-in +  1a - Gram thì hiện tại đơn,   Adverbs of 

frenquency, thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì hiện tại 

đơn  

- Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 

 

Tiết 3: 1b - Vocab hoạt động giải trí, sức khỏe; động từ do, play, 

go, feel; verb-noun collocations - Gram thì hiện tại tiếp diễn, thực 

hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (có thể 

kết hợp với phần Grammar summary (student’s book, p. 156) 

(phần đáp án cho Grammar summary nằm trong Teacher’s book 

trang 137).   

 Tiết 4: 1c - Reading: đọc các bài báo về sức khỏe, tìm thông tin 

và xác định ý chính của bài đọc  

2 Unit 1: Health   Tiết 1: 1d - Functions: Trình bày về cuộc sống bản thân, các loại 

bệnh tật, các lời khuyên về sức khỏe.  

 Tiết 2: 1e - Writing:  viết lời khuyên sử dụng các từ nối (and, so, 

or, because, but.)  

 Tiết 3: 1f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về Slow 

food, trả lời câu hỏi  

 Tiết 4: review  

3 Unit 2: 

Competitions 

Tiết 1:  - sửa bài viết 1e   - Lead-in  

Tiết 2: 2a - Gram: danh động từ; “like + V-ing”, “would like +to 

infinitive”, thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng “like + V-

ing”, “would like +to infinitive”  

- Pronunciation: cách phát âm /ŋ/, âm câm  

 Tiết 3: 2b - Vocab:  thi đấu thể thao, dụng cụ thể thao  

- Gram: Modals for rules: must, have to, can; thực hành nghe, nói, 

đọc & viết sử dụng must, have to, can              

Tiết 4: 2c - Reading đọc các bài báo về các sự kiện thể thao, tìm 

thông tin và xác định ý chính của bài đọc  



30 

4 Unit 2: 

Competitions 

Tiết 1: 2d - Functions: Trình bày sở thích của bản thân, các cuôc 

thi đấu thể thao, nêu quan điểm của mình về thể thao.  

Tiết 2: 2e - Writing Viết các quảng cáo và thông cáo ngắn, nhận 

biết các lỗi sai trong khi viết.  

Tiết 3: 2f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về 

Cheese rolling, trả lởi câu hỏi  

Tiết 4: review   

5 Unit 3: Transport Tiết 1:  - sửa bài viết 2e  - Lead-in  

Tiết 2: 3a - Grammar : so sánh hơn, so sánh nhất ; thực hành nghe, 

nói, đọc & viết sử dụng so sánh hơn, bậc nhất) - Vocab: phương 

tiện giao thông; danh tử,động từ miêu tả  giao thông - 

Pronunciation cách phát âm từ “than”  

Tiết 3: 3b – Grammar: so sánh bằng as … as, thực hành nghe, 

nói, đọc & viết sử dụng so sánh bằng - Pronunciation: trọng âm 

câu và ngữ điệu. (có thể kết hợp với phần Grammar summary 

(student’s book, p. 156)  

Tiết 4: 3c - Reading đọc các bài báo về giao thông, và đoán nghĩa  

6 Unit 3: Transport Tiết 1: 3d - Functions Tham gia giao thông, sử dụng phương tiện 

giao thông công cộng;  

Tiết 2: 3e - Writing viết các ghi chú và tin nhắn.  

Tiết 3: 3f  - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về 

Indian Railways, trả lởi câu hỏi  

Tiết 4: review 

7 KIỂM TRA 

LISTENING 

(15%) (10 -12 

phút)  

Unit 4: Adventure  

 

Tiết 1:  - sửa bài viết 3e - Lead-in  

Tiết 2: 4a - Gram:  thì quá khứ đơn, giới từ chỉ thời gian in, on, 

at; thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì quá khứ đơn - 

Pronunciation cách phát âm /t/ /d/ /id/  

Tiết 3: 4b - Vocab:  các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, phẩm chất của 

con người, đặc điểm về địa lý. Các tiền tố phủ định - Gram:  quá 

khứ tiếp diễn; thực hành nghe, nói, đọc & viết sử dụng thì quá 

khứ tiếp diễn - Pronunciation cách phát âm was     (có thể kết hợp 

với phần Grammar summary (student’s book, p. 156)  

 Tiết 4: 4c - Readingu đọc các bài báo về các chuyến mạo hiểm 

và xác định được quan điểm của các nhân vật trong bài khóa  

8 Unit 4: Adventure Tiết 1: 4d - Functions: kể chuyện 

                - Pronunciation: ngữ điệu hồi đáp khi kể chuyện.  

Tiết 2: 4e - Writing: viết story sử dụng trạng tử 

 Tiết 3: 4f - Listening & Speaking: Xem đoạn phim ngắn về 

Alaskan ice climbing, trả lởi câu hỏi  

Tiết 4: review  
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9 Ôn tập 1 Tiết 1:  sửa bài viết 4e  

Tiết 2,3,4: ôn tập     

Tài liệu ôn tập nằm trong Teacher Book, trang 139-144 

(Photocopiable tests) – đáp án nằm ngay sau các tests,      và 

Progress Tests (Website http://www.nglife.com/content/life-

beginner-testcenter)  

10 KIỂM TRA NÓI 

(20%) 

 Tiết 1,2,3,4,5  

11 Ôn tập 2 Tiết 1,2,3 Ôn luyện thêm phần viết (Writing: Part 1, 2,3 trong bài 

kiểm tra cuối học phần)  

Tiết 4:  Tổng kết và thông báo điểm quá trình học tập trong lớp 

cho sinh viên  

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

 John Hughes, Paul Dummett, helen Stephenson  Life Pre-Intermedia Student’Book with Online 

Workbook , NXB Cengage Learning, 2015. 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng      năm 2021   

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000008 

2. Tên học phần: Tiếng Anh 6 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học xong học phần này, người học hệ thống và nắm vững kiến thức hơn về ngữ pháp tiếng 

Anh cơ bản: Các thì, thể của động từ; Các trợ động từ; Các cấu trúc câu; Câu bị động ; câu 

điều kiện… Bên cạnh đó, người học còn  củng cố và được cung cấp thêm  một lượng từ vựng 

rất cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở môi trường sống và làm việc. 

5.2. Về kỹ năng: 

Xong phần này, người học cần đạt được những khả năng về giao tiếp sau             

Nghe hiểu được ngôn ngữ nói ở mức độ giao tiếp bình thường với người bản ngữ. 

Có khả năng thể hiện những quan điểm và suy nghĩ bằng kỹ năng nói tự nhiên và linh hoạt.                                         

Đọc hiểu được những bài báo mang tính học thuật về các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội.                                 

Có khả năng viết thông báo, kể lại sự kiện, miêu tả người, địa điểm, các vật thể…..        

Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

5.3. Thái độ: 

Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và 

làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá. 

6. Mô tả học phần:  

Môn Tiếng Anh 6 là môn học bắt buộc đối với sinh viên các ngành không chuyên ngữ được 

thực hiện ở học kỳ 2 của năm học đầu tiên. Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức 

và các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu, viết theo định hướng chuẩn châu Âu 

và các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng thông qua các bài học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, 

đảm bảo cung cấp đủ kiến thức và các hoạt động rèn luyện các kỹ năng theo mục tiêu đề ra. Từ 
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kiến thức đã học, người học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình, phục 

phụ cho công việc sau này 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp:  45 tiết 

Tự học: 90 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng viên. 

Làm bài tập online và làm thêm bài trong các tài liệu tham khảo theo yêu cầu của giảng viên: 

Giảng viên sẽ kiểm tra bằng cách kiểm tra ngắn ngẫu nhiên đầu các buổi học.  

Tham dự kỳ thi nói và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh viên không tham dự kỳ thi sẽ 

không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

9. Nội dung học phần:  

Buổi / 

Tuần / 

Ngày 

Số 

giờ 

trên 

lớp 

Nội dung bài 

học 

Hoạt động dạy và học hoặc nhiệm 

vụ của sinh viên 

Tài liệu 

Buổi 1 / 

Tuần 1 

3 Giới thiệu 

môn học 

 

  

Buổi 2 / 

Tuần 1 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-

68) 

Buổi 3 / 

Tuần 1 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-

68) 
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- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Buổi 1 / 

Tuần 2 

3 Unit 5: The 

environment 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 57-

68) 

Buổi 2/ 

Tuần 2 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-

80) 

Buổi 3 / 

Tuần 2 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-

80) 

Buổi 1 / 

Tuần 3 

3 Unit 6: 

Stages in life 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 69-

80) 

Buổi 2 / 

Tuần 3 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-

92) 

Buổi 3/ 

Tuần 3 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-

92) 
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- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Buổi 1 / 

Tuần 4 

3 Unit 7: Work - Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 81-

92) 

Buổi 2 / 

Tuần 4 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-

104) 

Buổi 3/ 

Tuần 4 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-

104) 

Buổi 1 / 

Tuần 5 

3 Unit 8: 

Technology 

- Giảng viên thuyết giảng 

- Sinh viên thực hành  

- Sinh viên thảo luận 

- Giảng viên giải đáp những thắc mắc 

và sửa lỗi của sinh viên 

- Giảng viên thuyết giảng phần mở 

rộng 

Life  (A2-B1) 

(Trang 93-

104) 

Buổi 2 / 

Tuần 5 

3 Thi Speaking   

Buổi 3 / 

Tuần 5 

3 ÔN TẬP   

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

John Hughes (2015). Life (A2-B1). Cengage Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000009 

2. Tên học phần: Tâm lý học đại cương 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Lâm Đồng, ngày      tháng       năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức về Tâm lý học 

5.2. Về kỹ năng: 

Hiểu và vận dụng trong cuộc sống và nghề nghiệp(hoạt động, giao tiếp, v.v...). 

5.3. Thái độ: 

6. Mô tả học phần:  

Thông qua môn học, sẽ cung cấp cho sinh viên các vấn đề mang tính lý luận chung về Tâm lý 

học đại cương và giúp người học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống (hoạt động, giao tiếp), 

trong nghề nghiệp (Sư phạm, Du lịch, Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Luật học, v.v...). 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết:  30 tiết 

Tự học:   30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

8.2. Yêu cầu: 

a. Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo: vắng mặt quá 30% số giờ giảng sinh 

viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

b. Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân. 

c. Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của giảng viên  

d. Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập giữa kỳ và cuối kỳ: Trừ trường hợp ốm đau, sinh 

viên không làm bài tập sẽ không có điểm trong cột điểm tương ứng. 

e. Thực hiện các hoạt động học tập khác do giảng viên yêu cầu. 

9. Nội dung học phần:  

Tuần Nội dung Số tiết 

1 

0. Giới thiệu môn học 

0.1. Tổ chức dạy và học 

0.2. Khái Quát nội dung môn học 

0.3. Đánh giá môn học 

0.4. Các nội dung trong đề cương chi tiết 

1 
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Chương I.Tâm lý học là một khoa học.  

I. Tâm lý học là gì? 

1. Tâm lý là gì? 

2. Tâm lý học là gì? 

3. Ứng dụng Tâm lý học? 

II. Vài nét về lịch sử tâm lý học. 

1.Tâm lý học thời cổ đại.  

2.Tâm lý học cận đại. 

3.Tâm lý học hiện đại. 

3.1. Tâm lý học phân tâm của S.Freud  (1856 – 1939). 

3.2. Tâm lý học Ghestan. 

3.3.Tâm lý học hành vài. 

3.4.Tâm lý học nhân văn. 

3.5.Tâm lý học nhận thức. 

3.6. Tâm lý học hoạt động. 

III. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học. 

1.Đối tượng.  

2.Nhiệm vụ nghiên cứu. 

5 

2 

Chương 2. Bản chất, chức năng, phân loại và phương pháp nghiên cứu tâm 

lý.  

I. Bản chất. 

1.Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách Quan của não. 

2.Tâm lý mang tính chủ thể. 

3.Tâm lý mang bản chất lịch sử-xã hội. 

II. Chức năng. 

4 
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1.Chức năng chung của tâm lý. 

2.Vai trò của Tâm lý. 

III.Phân loại. 

1.Phân biệt hiện tượng tâm lý có ý thức và hiện tượng tâm lý chưa được ý thức. 

2. Hiện tượng tâm lý sống động và hiện tượng tâm lý tiềm tàng. 

3.Hiện tượng tâm lý cá nhân vào hiện tượng tâm lý xã hội. 

4.Quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý. 

 IV.Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu.  

1.Các nguyên tắc cơ bản. 

2.Các phương pháp nghiên cứu. 

2.1. Phương pháp Quan sát. 

2.2. Phương pháp tiểu sử. 

2.3. Phương pháp thực nghiệm. 

2.4. Phương pháp phỏng vấn. 

2.5. Phương pháp dùng bảng câu hỏi. 

2.6. Phương pháp trắc nghiệm (Test) 

4 

3 

Chương 3. Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển Tâm lý, ý thức.  

I.Hoạt động, giao tiếp và tâm lý. 

1.Anh hưởng của Quan hệ xã hội , nền văn hoá xã  hội , hoạt động, giao tiếp và 

tâm lý con người. 

2.Hoạt động và tâm lý. 

3.Giao tiếp và Tâm lý. 

II. Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức. 

1.Sự hình thành và phát triển tâm lý. 

2.Sự hình thành ý thức.  

 

5 

Chương 4. Quá trình nhận thức 

I.Cảm giác. 

II.Tri giác. 

3 
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III.Trí nhớ. 

IV.Tư duy. 

V.Tưởng tượng. 

VI. Ngôn ngữ và hoạt động nhận thức. 

6 

Chương 5. Cảm xúc và ý chí  

I. Cảm xúc. 

1.Khái niệm chung. 

2.Những đặc điểm cơ bản của sự rung động cảm xúc. 

3.Phân loại cảm xúc. 

II.Ý chí và hành động ý chí. 

1.Ý chí là gì? 

2.Hành động ý chí. 

3 

7 

Chương 6. Nhân cách và cấu trúc nhân cách.  

I.Nhân cách là gì? 

II.Cấu trúc nhân cách. 

4 

10 Làm bài tập thực hành 5 

11 Tổng kết: ôn tập và công bố điểm Quá trình.  1 

Tổng cộng 30 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 
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- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

Phạm Minh Hạc, Nhập môn tâm lý học, NXB Giáo dục, H., 1980. 

Phạm Minh Hạc (chủ biên), Phạm Tất Dong, Phạm Hoàng Gia, Đặng Xuân Hoài, Nguyễn Đức 

Minh, Trần Trọng Thủy, Tâm lý học, NXB Giáo dục,H., 1982. 

GS.TS Ruđích, NXB Mir, Mátxcơva & TDTT Hà nội, Tâm lý học, in tại Liên xô (cũ),1986. 

Phạm minh Hạc , Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lý học,Vụ Đào 

tạo -Bồi dưỡng Bộ Giáo dục, 1989. 

Mai Hữu Khuê, Những khiá cạnh tâm lý của quản lý, NXB Lao động: H.,1986. 

Phạm Minh Hạc, Hành vi và hoạt động, NXB Giáo dục, H., 1989. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000010 

2. Tên học phần: Triết học Mác-Lênin 
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5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Hiểu được những nội dung cơ bản của Triết học Mác – Lênin, từ đó làm cơ sở nghiên cứu 

các học phần: Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành thế giới quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên 

ngành được đào tạo. 

5.3. Thái độ: 

Xây dựng được niềm tin, lý tưởng cách mạng. 

6. Mô tả học phần:  

Gồm có chương mở đầu và phần thứ nhất của chương trình môn học Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Chương mở đầu: giới thiệu khái lược về Chủ nghĩa Mác - Lênin và một số vấn đề chung của 

học phần. 

Phần thứ nhất (có 3 chương): trình bày khái quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và 

phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết: 35 tiết; Thảo luận: 9 tiết. Làm bài kiểm tra giữa học phần: 1 tiết. Ngoài ra sinh 

viên cần Tự học: 60 tiết.  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: Không có 

8.2. Yêu cầu: Sinh viên cần tự học 60t tiết để đảm bảo kiến thức khi tổ chức thảo luận tập thể 

nhóm. 

9. Nội dung học phần:  

I. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin 

1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác 

1.1. Tiền đề kinh tế - xã hội, tiền đề lý luận 

1.2. Tiền đề khoa học tự nhiên 

2. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện 

II. Vật chất và ý thức 
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1. Nội dung và ý nghĩa của định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin 

1.1. Phân tích định nghĩa vật chất của V.I.Lênin 

1.2. Ý nghĩa định nghĩa vật chất của V.I.Lênin 

2. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về vận động của vật chất 

2.1. Vận động là gì 

2.2. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất 

2.3. Các hình thức vận động cơ bản của vật chất 

2.4. Vận động đứng im 

3. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc và bản chất của ý thức 

3.1. Nguồn gốc của ý thức 

3.2. Bản chất của ý thức 

III. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật 

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

1.1. Nội dung của nguyên lý 

1.2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

2. Nguyên lý phát triển 

2.1. Nội dung nguyên lý 

2.2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý phát triển 

IV. Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

1. Cái riêng, cái chung 

1.1. Khái niệm 

1.2. Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung 

1.3. Những ý nghĩa về phương pháp luận 

2. Nguyên nhân và kết quả 

2.1. Khái niệm, tính chất của mối liên hệ nhân quả 

2.2. Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả 

2.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận 

3. Tất nhiên và ngẫu nhiên 
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2.1. Khái niệm 

2.2. Quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên 

2.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận 

4. Nội dung và hình thức 

4.1. Khái niệm 

4.2. Quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức 

4.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận. 

5. Bản chất và hiện tượng 

5.1. Khái niệm 

5.2. Quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. 

5.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận 

6. Khả năng và hiện thực 

6.1. Khái niệm 

6.2. Phân loại các khả năng 

6.3. Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực 

6.4. Vai trò của điều kiện khách quan và chủ quan trong sự chuyển biến khả năng thành hiện 

thực 

6.5. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận. 

V. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thayđổi về chất và 

ngược lại 

1.1. Khái niệm  

1.2. Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng 

1.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 

2.1. Khái niệm 

2.2. Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển 

2.3. Phân loại mâu thuẫn 

2.4. Ý nghĩa phương pháp luận 
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3. Quy luật phủ định của phủ định 

3.1. Khái niệm về sự phủ định và phủ định biện chứng 

3.2. Nội dung của quy luật phủ định của phủ định 

3.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

VI. Xã hội và tự nhiên 

1. Khái niệm quy luật xã hội 

2. Đặc điểm của quy luật xã hội 

2.1. Tính khách quan 

2.2. Tính tất yếu và tính phổ biến 

2.3. Những đặc điểm khác 

VII. Hình thái kinh tế - xã hội 

1. Các yếu tố tất yếu của sản xuất và đời sống 

1.1. Hoàn cảnh địa lý 

1.2. Dân số 

1.3. Phương thức sản xuất-yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội 

2. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

2.1. Khái niệm phương thức sản xuất 

2.2. Nội dung quy luật 

2.3. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta hiện nay 

3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 

3.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 

3.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

4. Hình thái kinh tế xã hội 

4.1. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội 

4.2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên 

VIII. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

1. Định nghĩa giai cấp của Lênin và ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa 

2. Nguồn gốc giai cấp 
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3. Kết cấu giai cấp 

IX. Nhà nước và cách mạng 

1. Nguồn gốc và bản chất nhà nước 

2. Các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử 

3. Vai trò của cách mạng xã hội trong sự phát triển của xã hội 

X. Ý thức xã hội 

1. Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội 

2. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội 

2.1. Ý thức xã hội phản ảnh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định 

2.2. Tính độc lập của ý thức xã hội 

XI. Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin 

1. Bản chất con người  

1.1. Quan niệm về con người trong triết học trước Mác 

1.2. Quan niệm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người 

2. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội 

2.1. Khái niệm cá nhân, nhân cách 

2.2. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội 

2.3. Việc giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội ở nước ta hiện nay 

3. Vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử  

 3.1. Khái niệm quần chúng nhân dân 

3.2. Vai trò của quần chúng nhân dân 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP 

(60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập 

phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Bài giảng Triết học Mác-Lênin (lưu hành nội bộ). 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia - Giáo trình triết học Mác-

Lênin-Nxb CTQG, H., 1999. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo -Giáo trình triết học Mác - Lênin - Nxb CTQG,H., 2002. 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia - Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh - Nxb CTQG, H., 2003. 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng     năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000011 

2. Tên học phần: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Người học nắm được kiến thức về bản chất của hàng hóa và nền sản xuất hàng hóa, tiền tệ; 

các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa; quá trình hình thành hàng  hóa, tiền tệ và các quy luật 

trong nền kinh tế hàng hóa 

Người học nắm được các vấn đề nguồn gốc của cải trong xã hội: hàng hóa sức lao động, quá 

trình tạo ra giá trị thặng dư, quá trình tích lũy vốn. 

Người học nắm được các kiến thức về bản chất của lợi nhuận trong các lĩnh vực: thương 

nghiệp, ngân hàng… 

Có tư duy để quyết định nên đầu tư vào lĩnh vực nào trong ngắn hạn và dài hạn 

Người học nắm được quá trình di chuyển vốn từ ngành này sang ngành khác hoặc trong các 

ngành với nhau… 

Người học nắm được những xu thế của Kinh tế chính trị hiện đại, như: độc quyền, độc quyền 

nhà nước từ đó đưa ra các nhận định đúng đắn cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

Người học hiểu được tính tất yếu đi lên CNXH và nắm được con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội để có thái độ đúng đắn trong cuộc sống. 

Có khả năng đọc hiểu, phân tích và thảo luận những vấn đề kinh tế chính trị trong thực tiễn. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm 

Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu (tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích thông tin), 

và trình bày vấn đề nghiên cứu (viết bài nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, thiết kế slide, thuyết trình), 

khả năng phản ứng nhanh (trả lời câu hỏi phản biện). 
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Hình thành và phát triển kỹ năng hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người 

học; 

Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội 

dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

5.3. Thái độ: 

Sau khi học xong môn học, người học có cách nhìn đúng đắn hơn về thị trường và các quy 

luật của nền kinh tế hàng hóa, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn khi tham gia vào các hoạt 

động kinh tế (và/ hoặc) có thể đưa ra các chính sách kinh tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học gồm 8 chương, sinh viên sẽ được giới thiệu tổng quan các nội dung cơ bản về hàng 

hóa, tiền tệ; các quy luật chi phối quá trình tích lũy vốn, quá trình tái sản xuất; bản chất của lợi 

nhuận; các vấn đề của kinh tế chính trị hiện  đại  và  xu hướng phát triển của kinh tế. Ngoài ra, sinh 

viên còn được giới thiệu tổng quan về tiến trình cách mạng XHCN. Với mỗi nội dung, sinh viên sẽ 

được học lý thuyết đi đôi với thảo luận các vấn đề nóng trong thực tiễn tại Việt Nam và trên thế 

giới. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên phải học Triết học Mác - Lenin trước khi học học phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

Việc nắm vững những nội dung cơ bản của thế giới quan và phương pháp luận triết học của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. 

9. Nội dung học phần:  

TUẦN NỘI DUNG 
Số tiết 

LT 

GVHD SV 

tự học + 

Serminar 

+ Thực 

hành + 

K.tra + Ôn 

tập 

GV tổ 

chức 

Serminar 

+ Thực 

hành + 

Ôn tập 

SV tự 

học + 

Nghiên 

cứu 

T.1 C4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 3 tiết 3 tiết  2 tiết 

T.2 C4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 3 tiết 3 tiết 3 tiết 4 tiết 

T.3 C4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2 tiết 3 tiết 3 tiết 5 tiết 
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[Thảo luận]  

T.4 

C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
2 tiết 

3 tiết 3 tiết 5 tiết 

[Thảo luận]  

T.5 
C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
3 tiết 

6 tiết 

 5 tiết 

T.6 
C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
 3 tiết 5 tiết 

T.7 
C5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 

DƯ 
3 tiết 

3 tiết 3 tiết 5 tiết 

T.8 

C6. HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC 

QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NN 
2 tiết 

[Phổ biến viết tiểu luận]  

T.9 
C6. HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC 

QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NN 
3 tiết 3 tiết  5 tiết 

T.10 

C6. HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC 

QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NN 3 tiết 6 tiết 3 tiết 5 tiết 

[Thu tiểu luận] 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CHƯƠNG 1. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Khái niệm kinh tế chính trị 

Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Phương pháp duy vật biện chứng 

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 

Phương pháp lôgíc kết hợp với phương pháp lịch sử 

III. CHỨC NĂNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Chức năng của kinh tế chính trị 

Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị học 

CHƯƠNG 2. HÀNG HÓA VÀ TIỀN TỆ 

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA 
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Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa 

Khái niệm sản xuất hàng hóa 

Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa 

Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 

II. HÀNG HÓA 

Hàng hóa và hai thuộc tính  của hàng hóa 

Khái niệm hàng hóa 

Hai thuộc tính của hàng hóa 

Giá trị sử dụng của hàng hóa 

Giá trị của hàng hóa 

Mối quan hệ giữa hai thuộc tính 

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa 

Lao động cụ thể 

Lao động trừu tượng 

Lượng giá trị của hàng hóa 

Thời gian lao động xã hội cần thiết 

Những yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa 

III. TIỀN TỆ 

Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 

Chức năng của tiền 

Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát 

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị 

Tác dụng của quy luật giá trị 

CHƯƠNG 3. SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY TƯ BẢN 

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH TƯ BẢN 

Công thức chung của tư bản 

Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản 
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Hàng hóa sức lao động 

Sức lao động và điều kiện biến sức lao động thành hàng hóa 

Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động 

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA 

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

Quá trình sản xuất giá trị thặng dư 

Bản chất của tư bản. Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

Bản chất của tư bản 

Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư 

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

Sản xuất giá trị thặng dư tương đối 

Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB 

III. TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

Bản chất kinh tế của tiền công 

Các hình thức cơ bản của tiền công 

Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế 

IV.TÍCH LŨY TƯ BẢN 

Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản 

Những nhân tố quyết định quy mô của tích lũy tư bản 

Quy luật chung của tích lũy tư bản 

Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng 

Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản 

Quá trình tích lũy tư bản là quá trình bần cùng hóa giai cấp vô sản 

CHƯƠNG 4. TÁI SẢN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

I. TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN 

Tuần hoàn của tư bản 
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Chu chuyển của tư bản 

Tư bản cố định và tư bản lưu động 

II. TÁI SẢN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI 

Những vấn đề chung của tái sản xuất tư bản xã hội 

Tổng sản phẩm xã hội 

Hai khu vực của nền sản xuất xã hội 

Tư bản xã hội 

Những giả định khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội 

Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn 

Điều kiện để thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng 

Ý nghĩa thực tiễn 

III. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa 

Lợi nhuận 

Tỷ suất lợi nhuận 

Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất 

Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường 

Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân 

Sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất 

Sự phân chia giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản 

Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp 

Tư bản cho vay và lợi tức cho vay 

Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa; Ngân hàngvà lợi nhuận ngân hàng 

Công ty cổ phần, tư bản giả và thị trường chứng khoán  

Địa tô 

3.5.1. Lịch sử phân tích địa tô 

3.5.2. Sở hữu đất đai và địa tô trong chủ nghĩa tư bản 
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3.5.3. Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa 

3.5.4. Các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa 

4.  Ý nghĩa thực tiễn 

CHƯƠNG 5. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC 

QUYỀN NHÀ NƯỚC 

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 

Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền 

Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền 

Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính 

Xuất khẩu tư bản 

Sự phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các tổ chức độc quyền 

Sự phân chia thế giới về mặt lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc 

3.  Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị  thặng dư trong giai đoạn chủ 

nghĩa tư bản độc quyền 

Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh 

Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư 

Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị 

Biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư 

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 

Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Nguyên nhân hình thành và phát triển của CNTB độc  quyền nhà nước 

Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước 

Sự hình thành và phát triển của sở hữu tư bản độc quyền nhà nước 

Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản 

Đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại 
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Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất, tuy nhiên sự phát triển không đồng đều trong hệ 

thống kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa ngày càng tăng 

Nền kinh tế có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức 

Các công ty xuyên quốc gia ngày càng đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế thế giới 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa có xu hướng giảm sút, tính không ổn 

định của nền kinh tế tăng lên 

Đánh giá chung về vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản 

Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội 

Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

5.  Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 

XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

Quá trình tự điều chỉnh của các nước tư bản phát triển 

Điều chỉnh các quan hệ kinh tế 

Điều chỉnh hệ thống chính trị 

Quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở các nước đang phát triển 

10. Phương pháp giảng: 

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

 



56 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Bài giảng Kinh tế chính trị (lưu hành nội bộ); 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác- Lênin (Dùng cho các khối ngành 

không chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M - 1981 

Lâm Đồng, ngày     tháng      năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000012 

2. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo:  

5. Mục tiêu học phần:  

Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng  Hồ Chí Minh và các môn học khác giúp 

sinh viên có nhận thức tổng hợp, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt  Nam. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học có 10 chương, bao gồm những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cung 

cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dụng đất nước, đường 

lối chích sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái độ đúng đắn với con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp: 20 tiết 

Sermina: 10 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên học qua các học phần Triết học Mác - Lênin và Kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

Chương Tên chương Số tiết Giảng Sermina 

I 
Vị trí, đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ của chủ 

nghĩa xã hội khoa học 
3 2 

0 
II  Xã hội xã hội chủ nghĩa 3 2 

III Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân 3 2 

IV Thời đại ngày nay 3 2 5 
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V 
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 
3 2 

VI 
Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và 

trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
3 2 

VII 
Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 
3 2 

5 

VIII 
Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 
3 2 

IX 
Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 
3 2 

X 
Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây 

dựng CNXH 
3 2 

Cộng: 30 20 10 

 

Ghi chú: Thời gian dành cho ôn tập, kiểm tra, thi bố trí ngoài tổng thời gian môn học. 

Nội dung: 

Chương I: Vị trí, đối tượng, phương pháp, chức năng, nhiệm vụ của môn CNXH khoa học 

Vị trí môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội 

khoa học. Chức năng và ý nghĩa môn chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Chương II:  Xã hội xã hội chủ nghĩa  

Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ 

nnghĩa. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. 

Chương III: Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân  

Khái niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó. Nội dung và điều kiện khách quan qui 

định sứ mệnh lịch sử thế giới cuả giai cấp công nhân. Vai trò của Đảng cộng sản trong việc thực 

hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. 

Chương IV: Thời đại ngày nay  

Khái niệm thời đại và thời đại ngày nay. Tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày 

nay. Đặc điểm cơ bản và xu thế vận động của thời đại ngày nay.  

Chương V: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cải cách nhà nước trong quá trình 

đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.  
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Chương VI:  Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH 

Cơ cấu xã hội  - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu của liên minh 

giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung 

của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam.  

Chương VII: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH 

Dân tộc và hai xu hướng khách quan của phong trào dân tộc. Nội dung Cương lĩnh dân tộc của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. Vấn đề dân tộc ở Việt Nam và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 

nước ta hiện nay.  

Chương VIII: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH 

Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo. Vấn đề tôn giáo trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Chương IX: Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng CNXH 

Gia đình, mối quan hệ gia đình và xã hội. Những điều kiện và tiền đề xây dựng gia đình trong 

chủ nghĩa xã hội. 

Chương X: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNXH 

Nguồn lực con người và vai trò của nó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phát huy 

nguồn lực con người ở Việt Nam. 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 
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- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2004), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học . . Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội. 

Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình các bộ môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (2002), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

Các văn kiện đại hội Đảng do Nxb Chính trị Quốc gia xuất bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng    năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000013 

2. Tên học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

Trang bị một cách có hệ thống cơ bản những nội dung của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn học khác có nhận 

thức tổng hợp toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

6. Mô tả học phần:  

Ngoài phần mở đầu giới thiệu những nét chính về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 

cứu bộ môn, học phần gồm 6 chương bao gồm những nội dung cơ bản nhất về Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, giúp cho sinh viên hiểu biết một cách hệ thống và tương đối toàn diện về 

sự ra đời, sứ mệnh lịch sử, … tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng. Giúp cho 

sinh viên nhận rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, 

đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, từ đó 

bồi dưỡng sinh viên về phương pháp, đạo đức cách mạng, nâng cao lòng tin vững chắc vào con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã 

lựa chọn. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lên lớp: 75%. 

Thảo luận trên lớp: 25%. 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên phải học xong các học phần: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, 

Chủ nghĩa xã hội khoa học. 
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8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

Thứ tự 

chương 
Số tiết 

Số tiết 

toàn 

chương 

Số tiết 

giảng 

Số tiết 

thảo 

luận 

trên 

lớp 

Mở đầu Nhập môn LSĐCSVN  3  

Chương I 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 

1930) 
5 3  

Chương II Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) 5 3 2 

Chương III 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp 

Mỹ (1945 - 1954) 
5 3  

Chương IV 
Sự nghiệp cách mạng XHCN ở miền Bắc và kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 
5 5  

Chương V 
Cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975 

- 2002) 
5 3  

Chương VI 
Ý nghĩa của thắng lợi và những bài học lịch sử của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
5 5 3 

  Cộng 30 25 5 

 

Nội dung chi tiết 

Bài mở đầu: NHẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Đối tượng. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

3. Chức năng 

4. Ý nghĩa thực tiễn 

Chương I. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1920 - 1930) 

I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

1. Tình hình thế giới và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam. 
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2. Sự biến chuyển về kinh tế, xã hội Việt Nam. 

II. Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

1. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản 

2. Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và phong trào yêu nước theo khuynh hướng 

vô sản 

3. Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 

III. Hội nghị thành lập và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

1. Hội nghị thành lập Đảng 

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. 

Chương II. QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 

I. Phong trào cách mạng (1930 - 1935) 

1. Hội nghị BCHTW tháng 10/1930 - Luận cương chính trị của Đảng. 

2. Phong trào cách mạng Việt Nam (1930 - 1931 và 1932 - 1935) 

3. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3/1935) 

II. Phong trào dân chủ (1936 - 1939) 

1. Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phát xít và Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản 

2. Chủ trương mới của Đảng 

3. Lãnh đạo phong trào dân chủ, dân sinh (1936 - 1939). 

III. Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939 - 1945). 

1. Chính sách thống trị thời chiến của Pháp - Nhật ở Đông Dương 

2. Chủ trương chiến lược mới của Đảng 

3. Phong trào chống Pháp - Nhật, chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang (1940 - 

1945). 

4. Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (3/1945 - 8/1945). 

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử. 

Chương III. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ 

(1945-1954) 

I. Xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945 - 1946) 
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1. Tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" của chính quyền cách mạng và chủ trương kháng chiến, kiến 

quốc của Đảng 

2. Xây dựng chế độ Dân chủ cộng hòa và tổ chức kháng chiến ở miền Nam 

3. Thực hiện chính sách hòa hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc. 

II. Kháng chiến toàn quốc (1946 - 1950) 

1. Quyết định kháng chiến toàn quốc và đường lối kháng chiến của Đảng 

2. Tiến hành kháng chiến, toàn dân, toàn diện và lâu dài, dựa vào sức mình là chính. 

III. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi (1951 - 1954) 

1. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951). Chính cương Đảng Lao động Việt Nam 

2. Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. 

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử. 

Chương IV. SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ KHÁNG 

CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 - 1975) 

I. Chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng 

1. Đặc điểm đất nước Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 

2. Chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên CNXH và tiếp tục thực hiện CMDTDC ở miền Nam. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960). 

II. Thực hiện các kế hoạch Nhà nước ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam (1954 

- 1965) 

1. Các kế hoạch Nhà nước ở miền Bắc. 

2. Nhân dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai. 

III. Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975) 

1. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng. 

2. Chuyển hướng xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. 

3. Lãnh đạo nhân dân bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. 

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử. 

Chương V. CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 

- 2002) 

I. Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986) 
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1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1976 - 1980) 

- Tình hình Việt Nam sau năm 1975 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1980). 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1981 - 1985) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1981 - 1985. 

II. Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 - 

2002) 

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1986 - 1990) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1986 - 1990. 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1991 - 1996) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1991 - 1996. 

3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996) và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 

năm (1996 - 2001) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1996 - 2001 

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

- Trên đường thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 2001 - 2006. 

Chương VI. Ý NGHĨA CỦA THẮNG LỢI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 

I. Ý nghĩa của thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930 - 2002) 

- Một là, thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng 

hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội. 
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- Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, 

thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan 

trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới. 

- Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

II. Những bài học lịch sử 

- Nắm vững ngọc cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - bài học xuyên suốt của quá trình cách 

mạng Việt Nam. 

- Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

- Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết 

quốc tế. 

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. 

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam./. 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

• Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. 

• Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội đồng Trung ương chỉ 

đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, các Văn kiện Đại hội Đảng, tạp chí chuyên ngành, một 
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số tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăng ghen, V.I Lênin, những đề tài khoa học trong và ngoài 

nước về các vấn đề có liên quan. 

  
    Lâm Đồng, ngày     tháng     năm 2021   

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000014 

2. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.  

Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu 

biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

5.2. Về kỹ năng: 

Nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

6. Mô tả học phần:  

Thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, 

sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin của Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng 

Việt Nam. Trang bị phương pháp luận Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, học tập môn Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Lý thuyết, lên lớp: 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên phải học những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 1, 2 trước khi học học phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 
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Hiểu và nắm được Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin 

vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung TC 

1 Bài 1: Cơ sở, quá trình hính thành và phát triển tư tưởng HCM 4 

2 Bài 2: Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc 4 

3 Bài 3: Tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ 

nghĩa xã hội Việt Nam 

4 

4 Bài 4: Tư tưởng HCM về Đảng cộng sản Việt Nam 4 

5 Bài 5: Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 4 

6 Bài 6: Tư tưởng HCM về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, 

vì dân 

5 

7 Bài 7: Tư tưởng HCM về văn hóa, đạo đức, và xây dựng con người mới 5 

Tổng số tiết 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Tư tưởng Hồ Chí Minh (lưu hành nội bộ). 
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13.2. Tài liệu tham khảo: 

Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, 

cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 

Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002. 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021    

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



71 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000015 

2. Tên học phần: Logic học đại cương 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức về các hình thức, các quy tắc và quy luật của tư duy. 

Giúp sinh viên biết phân tích kết cấu của quá trình tư duy, chỉ ra các thao tác logic và phương 

pháp luận chuẩn xác để đạt được tri thức chân thực về thế giới. 

5.2. Về kỹ năng: 

Nắm vững và vận dụng tốt các thao tác logic, các quy tắc, quy luật logic, các phương pháp 

chứng minh, bác bỏ, xây dựng và phát triển giả thuyết khoa học… vào mỗi quá trình tư duy. 

Rèn luyện thói quen tư duy rõ ràng, chính xác, liên tục, không mâu thuẫn và có căn cứ nhằm 

phát triển năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ linh hoạt, chính xác, trong sáng. 

5.3. Thái độ: 

Có ý thức nghiêm túc đối với việc rèn luyện và phát triển năng lực tư duy linh hoạt, chính 

xác và hướng tới hình thành văn hóa logic cho mỗi người và mỗi xã hội. 

6. Mô tả học phần:  

Lôgic học giúp ta nắm vững các quy luật lôgic của tư duy, các hình thức, các phương pháp của 

tư duy đúng, chính xác, cho ta phương pháp nhận thức khoa học và bác bỏ những luận điệu xảo 

trá, ngụy biện trong đời sống. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết: 22 tiết 

Làm bài tập trên lớp: 08 tiết 

Tự nghiên cứu:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  
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Sinh viên phải học môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin trước khi học học 

phần này. 

8.2. Yêu cầu: 

Sinh viên phải tham gia 70% tổng số giờ lên lớp mới được dự thi hết học phần. 

9. Nội dung học phần:  

STT Nội dung Số tiết 

1 Vấn đề 1: Lôgic học là gì? 2 

2 Vấn đề 2: Quy luật là gì? 2 

3  Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất 2 

4 Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn  2 

5 Vấn đề 5: Quy luật bài trung  2 

6 Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ 2 

7 Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn 2 

8 Vấn đề 8: Khái niệm 2 

9  Vấn đề 9: Phán đoán 2 

10  Vấn đề 10: Suy luận 2 

11  Vấn đề 11: Giả thuyết, 2 

12 Vấn đề 12: Chứng minh  2 

13 Vấn đề 13: Bác bỏ  3 

14 Vấn đề 14: Ngụy biện 3 

 Tổng số tiết 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

-Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 
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Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, NXBGD, 1999 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Trọng Thóc, Nhập môn Lôgic học, 2005, ĐH. Ntrang 

Đ.P., Gorki Lôgic học, 1974, Giáo dục 

Nguyễn Trường Giang, Lôgic trong tranh luận, 2002, Thanh Hiển 

Nguyễn Anh Tuấn, Lôgic hình thức, 2000, ĐH Quốc gia 

Bùi Văn Phần, Lôgic học, 1998, ĐH. Kinh Tế 

Hoàng Chúng, Lôgic học phổ thông, 1994, Giáo dục 

Nguyễn Đức Dân, Lôgic và Tiếng Việt, 1996, Giáo dục 

Hoàng Phê, Lôgic ngôn ngữ học, 1989, KH xã hội 

 

  
Lâm Đồng, ngày     tháng     năm 2021  

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã học phần: OTO000016 

2. Tên môn học: Giáo dục Quốc phòng - An ninh  

3. Số tín chỉ: 7  

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Phân bổ thời gian:   

 - Lý thuyết: 60 tiết. 

 - Thực hành: 90 tiết. 

6.  Điều kiện: không có. 

 - Môn học tiên quyết: Không có 

 - Môn học trước: Không có  

7.  Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong, Sinh viên có khả năng sau đây: 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác 

quản lý về quốc phòng an ninh, về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ 

thuật quân sự của Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực 

thù địch đối với Cách mạng Việt Nam. 

Thực hiện được những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng củng cố 

quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. 

Trình bày được lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, những vấn đề học thuyết Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chiến tranh nhân dân, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan 

điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, các quan điểm của Đảng 

về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Cách mạng Việt Nam, xây dựng và bảo vệ chủ quyền 

biên giới, chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia. 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ mong 

để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu: tính năng, tác dụng, cấu tạo 

của một số loại vũ khí bộ binh. 
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Thực hiện được những kỹ chiến thuật cơ bản về quân sự phổ thông. 

8.  Nội dung tóm tắt môn học:  

8.1. Giáo dục quốc phòng I: 

 Gồm 7 bài, bài nhập môn và 6 bài trong đó chủ yếu là những kiến thức về quan điểm, chủ 

trương, đường lối quân sự của Đảng. Học phần chỉ có lý thuyết, không có thực hành. 

8.2. Giáo dục quốc phòng II: 

 Gồm 8 bài, chủ yếu đề cập đến những kiến thức về phòng chống âm mưu phá hoại của kẻ 

thù; xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng. Học phần 

chỉ có lý thuyết, không có thực hành. 

8.3. Giáo dục quốc phòng III: 

 Gồm 7 bài, trình bày những kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong rèn luyện đội ngũ và chiến đấu. 

Học phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Dự lớp: có mặt ít nhất 80%; 

Hoàn thành các bài tập đọc trước tài liệu được giao trước khi lên lớp; 

Dụng cụ học tập: bút, giấy…; 

Khác: không. 

10.  Tài liệu học tập: 

 Giáo trình Bộ Quốc phòng phát hành năm 2001 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

11.1. Tiêu chí đánh giá sinh viên: 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng số 

LT TH 

1 Học phần I & II    

2 Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

3 Điểm báo cáo bài tập tiểu luận dạng nộp bài 1 điểm 10%  

4 Điểm thi giữa học phần 1 điểm 20%  

5 Điểm thi hết học phần 1 điểm 50% 10% 

6 Học phần III    
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7 Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

8 Điểm thi giữa học phần 1 điểm 20%  

9 Điểm thi hết học phần 2 điểm 40% 30% 

11.2. Cách tính điểm: 

Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học không được dự thi và nhận điểm 0 

Điểm thành phần và điểm kết thúc học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân.  

Sinh viên đã hoàn thành 3 học phần và có điểm đạt từ 5,0 trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Giáo 

dục quốc phòng theo qui định của Trường Đại học Bình Dương. 

12. Nội dung chi tiết: 

STT Nội dung giảng dạy 
Số tiết 

LT TH 

1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học 2  

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

6  

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN 

7  

4 Seminar 5  

5 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 7  

6 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 9  

7 Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng 

an ninh. 

10  

8 Nghệ thuật quân sự Việt Nam 9  

9 Seminar 5  

 CỘNG: 60  

 

  



77 

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH 

STT Tên bài/chủ đề 
Số tiết 

LT TH 

1 
Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. 
6  

2 Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. 7  

3 
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên công 

nghiệp quốc phòng. 
6  

4 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 6  

5 
Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá CMVN 
7  

6 Seminar 5  

7 
Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội. 
6  

8 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc 6  

9 
Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội 
6  

10 Seminar 5  

 Cộng: 60  

 

 

HỌC PHẦN III: QUÂN SỰ CHUNG 

STT Tên bài/chủ đề 
Số tiết 

LT TH 

1 Đội ngũ đơn vị  20 

2 Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 2 8 

3 Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh 3 8 

4 Thuốc nổ 4  

5 Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn 2 8 
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6 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 3 8 

7 Ba môn quân sự phối hợp 7 8 

 Cộng: 15 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng     năm 2021 

 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 

TỔ BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 

(Dành cho các ngành đào tạo không chuyên về Thể dục thể thao) 

1. Mã số học phần: OTO000017 

2. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 

3. Số tín chỉ:  1 (0/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh 

án và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

6. Mục tiêu của môn học:  

Điền kinh giúp người tập rèn luện thể lực, sự dẻo dai, sức khỏe, khiến đầu óc tinh tường, tỉnh 

táo, không ỳ trệ, giúp người tập chạy nhanh hơn và bền sức hơn. Làm thon nhỏ và săn chắc cơ 

thể hơn, có sức đề kháng tốt để chống lại bệnh tật. Tạo cho người tập luôn cảm thấy yêu đời 

hơn, sống lạc quan hơn. Giúp cho người tập có động lực để hoàn thiện bản thân mình ngày càng 

tốt hơn, công việc được hoàn thành nhanh hơn. Hạn chế tránh xa được các tệ nạn xã hội. 

 Nhằm hoàn thiện kỹ năng, kỹ thuật chạy -  nhảy đã học ở bậc THPT qua đó phát triển năng lực 

thể chất cho sinh viên, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt, làm 

căn cứ để tuyển chọn các VĐV tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

7. Tóm tắt nội dung môn học:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản và nâng cao về nội dung và phương pháp 

tập thể dục thể thao, kỹ năng vận động và nâng cao kỹ thuật của môn Điền kinh nội dung: “Chạy 

cự ly trung bình và Nhảy cao kiểu nằm nghiêng”. 

Trên cơ sở đó,bồi dưỡng khả năng sử dụng các phương tiện để tự rèn luyện thân thể, tham gia 

tích cực vào việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng 

thời duy trì và củng cố sức khỏe của sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục 

những thói quen xấu. 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Đảo bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý và lắng 

nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bài tập, 

giáo án giảng viên đưa ra. 

9. Tài liệu học tập 

Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất.NXB TDTT,1998. 

Y học Thể dục thể thao.NXB TDTT, 2000. 

Điền kinh, sách giáo khoa dùng cho sinh viên ĐH TDTT, NXB TDTT Hà Nội, 2000. 

P.N.GÔIKHƠMAN – Ô.N.TƠRÔPHIMÔP Điền kinh trong trường Phổ thông, NXB Hà Nội 

năm 2000. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá: 

Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ học tập, 

kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn) cụ thể các yêu 

cầu sau: 

- Dự lớp : bắt buộc 

- Thuyết trình bài học, kỹ thuật từng cá nhân tự tập luyện 

- Tập luyện: theo nhóm 

- Kiểm tra từng đơn vị học trình 

- Thi thực hành kết thúc học kỳ 

   Phân lượng các điểm thành phần trong điểm học phần quy định như sau : 

+ Chuyên cần: 20% 

+ Phần thi thực hành kết thúc học phần : 80% 

(Ghi chú: Trong 80% điểm thực hành đó có phần kiểm tra thực hành và lý thuyết giữa học 

phần: 30% ) 

- Điểm trung bình của các học phần là cơ sở để cấp chứng chỉ GDTC. 

11. Thang điểm xếp loại: 

- 9 – 10: Xuất sắc 

- 8 – < 9: Giỏi 

- 7 – < 8: Khá 
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- 6 – < 7: Trung bình khá 

- 5 – < 6: Trung bình 

- 4 – < 5: Yếu 

- < 4: Kém 

     -   Nhảy cao kiểu nằm nghiêng 

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 90 

cm 

95 

cm 

100 

cm 

105 

cm 

110 

cm 

115 

cm 

120 

cm 

125 

cm 

130 

cm 

135 

cm 

Nữ 80 

cm 

85 

cm 

90 

cm 

95 

cm 

100 

cm 

105 

cm 

110 

cm 

115 

cm 

120 

cm 

125 

cm 

Chạy cự ly trung bình (Nam chạy 1500m, nữ chạy 800m) 

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 
> 9’ 

8’30- 

9’00 

8’00 - 

8’30 

7’31- 

8’00 

7’01 - 

7’30 

6’31- 

7’00 

6’01 - 

6’30 

5’31- 

6’00 

5’01 - 

5’30 
< 5’00 

Nữ 
> 7’ 

6’31- 

7’00 

6’00 - 

6’30 

5’31- 

6’00 

5’01 - 

5’30 

4’31- 

5’00 

4’01 - 

4’30 

3’31- 

4’00 

3’01 - 

3’30 
< 3’00 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): - Phòng tránh chấn thương trong tập luyện thể dục thể thao. 

                                   -  Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, mạnh, bền ,khéo léo. 

+ Thực hành (26 tiết): Chạy cự ly trung bình và nhảy cao kiểu nằm nghiêng 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 1 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

3-

4 

5-

6 

7-

8 

9-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

2

5-

2

6 

2

7-

2

8 

1 

 

- NC: Một số hiểu biết về các 

kiểu nhảy cao, so sánh giữa 

nhảy cao kiểu “Bước 

qua”…và nhảy cao kiểu “Nằm 

nghiêng”. Các kỷ lục Châu Á 

và thế giới. Ý nghĩa tác dụng, 

nguyên lý kỹ thuật. 

x             



82 

- CB: Một số bài tập, trò chơi 

bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể 

lực. 

2 

 

- NC: Bài tập thể lực, trò chơi 

vận động nhằm phát triển thể 

lực và bổ trợ kỹ thuật. 

- CB: Giới thiệu các bài tập bổ 

trợ chuyên môn, bài tập phát 

triển sức bền. 

 x            

3 

- NC: Kỹ thuật chạy đà, kỹ 

thuật giậm nhảy. 

 - CB: Một số bài tập, trò chơi 

bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể 

lực. 

  x           

4 

 

- NC: Ôn kỹ thuật chạy đà, kỹ 

thuật giậm nhảy. 

- CB: Kỹ thuật đánh tay, kỹ 

thuật xuất phát cao và cách hít 

thở trong vận động. 

   x          

5 

- NC:Kỹ thuật trên không và 

kỹ thuật tiếp đất. 

- CB: Ôn kỹ thuật xuất phát 

cao, chạy tăng tốc sau xuất 

phát. 

    x         

6 

- NC: Ôn kỹ thuật trên không 

và kỹ thuật tiếp đất. 

- CB: Ôn kỹ thuật chạy tăng 

tốc sau xuất phát, một số bài 

tập vận động nhằm phát triển 

sức bền.  

     x        

7 

  -  NC: Phối hợp các giai đoạn 

kỹ thuật. 

  -  CB: Bài tập phát triển sức 

bền. 

 Một số bài tập, trò chơi bổ trợ 

kỹ thuật và phát triển thể lực. 

      x       

8 

-  NC: Hoàn thiện 4 giai đoạn 

kỹ thuật, một số bài tập bổ trợ 

nhằm nâng cao thành tích. 

 -  CB: Kỹ thuật chạy về đích, 

bài tập phát triển sức bền. 

       x      
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9 

-  NC: Hoàn thiện 4 giai đoạn 

kỹ thuật, nâng cao thành tích, 

phương pháp tập luyện. 

-  CB: Ôn kỹ thuật chạy về 

đích, bài tập phát triển sức bền. 

        x     

10 

-  NC: Một số điểm cơ bản 

trong Luật thi đấu(Nội dung 

nhảy cao) và phương pháp 

trọng tài. 

-  CB: Chạy hoàn thiện cự ly 

yêu cầu. Bài tập bổ trợ nhằm 

phát triển sức bền. 

         x    

11 

-  NC: Ôn luyện, nâng cao 

thành tích. 

-  CB: Chạy hoàn thiện cự ly 

yêu cầu (Bấm giờ). 

    

 

 

 

 

 

 

     x   

12 

-  NC: Kiểm tra thử 

-  CB:  Bài tập bổ trợ nhằm 

nâng cao thành tích 

           x  

13 

-  NC: Ôn luyện, nâng cao 

thành tích. 

-  CB:  Kiểm tra thử 

  

 

 

 

         x 

Lâm Đồng, ngày    tháng      năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

   

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

(Dành cho các ngành đào tạo không chuyên về Thể dục thể thao) 

1. Mã số học phần: OTO000018 

2 Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 

3. Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh án 

và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

4. Phân phối thời gian cho các hoạt động: 

    - Tổng số tiết của học phần: 30 tiết 

+  Giờ lý thuyết: 02 tiết 

+  Giờ thực hành: 26 tiết 

+  Thi kết thúc: 02 tiết 

5. Mục tiêu của môn học:  

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật thi đấu môn Bóng chuyền đồng 

thời thông qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và năng khiếu thể thao của sinh viên qua đó 

dùng nó làm phương tiện để giáo dục thể chất. Nhằm phát triển năng lực thể chất cho sinh viên, 

góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt. 

6. Tóm tắt nội dung môn học:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập luyện, kỹ 

năng vận động, kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền như: Đệm bóng,phát bóng,…Trên cơ sở 

đó, bồi dưỡng và phát huy các năng lực, kỹ thuật sẵn có hoặc hướng dẫn kỹ thuật môn Bóng 

chuyền cho sinh viên, thông qua đó làm phương tiện để rèn luyện thân thể, tham gia tích cực 

vào các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng thời duy trì và củng cố sức khỏe của 

sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục những thói quen xấu. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Đảm bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý và lắng 

nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bài tập, 

giáo án giảng viên đưa ra. 
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8. Tài liệu học tập: 

Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Romanhin – Kỹ thuật cơ bản Bóng chuyền – NXB TDTT Matxcova1973 

Luật Bóng chuyền 2007 của UBTDTT – NXB TDTT 2007 

9. Tiêu chuẩn đánh giá: 

Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ học tập, 

kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn) cụ thể các yêu 

cầu sau: 

- Dự lớp: bắt buộc 

- Thuyết trình bài học, kỹ thuật từng cá nhân tự tập luyện 

- Tập luyện: theo nhóm 

- Kiểm tra từng đơn vị học trình  Điểm thi kết thúc môn: 80 % điểm 

- Thi thực hành kết thúc học kỳ 

   Phân lượng các điểm thành phần trong điểm học phần quy định như sau : 

+ Chuyên cần: 20% 

+ Phần thi thực hành kết thúc học phần : 80%  

(Ghi chú: Trong 80% điểm đó có phần kiểm tra thực hành và lý thuyết giữa học phần: 30% ) 

- Điểm trung bình của các học phần là cơ sở để cấp chứng chỉ GDTC. 

Thang điểm xếp loại: 

- 9 – 10: Xuất sắc  

- 8 – < 9: Giỏi 

- 7 – < 8: Khá 

- 6 – < 7: Trung bình khá 

- 5 – < 6: Trung bình 

- 4 – < 5: Yếu 

- < 4: Kém 

10. Thang điểm đánh giá: 

Kiểm tra kỹ thuật đệm bóng (40% điểm): 

 Hình thức 1: 
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           Nam đệm bóng từ vị trí số 6 và 3 vòng tròn ở vị trí số 3 (1 quả); số 2 & số 4 (2 quả), đường 

kính vòng tròn 1,0 mét. 

           Nữ đệm bóng từ vị trí số 6 và 3 vòng tròn ở vị trí số 3 (1 quả); số 2 & số 4 (2 quả), đường 

kính vòng tròn 1,2 mét. 

Đạt 1đ/quả nếu đỉnh bóng cao hơn mép trên lưới và rơi vào vòng tròn. 

Đạt 0,5đ/quả nếu đỉnh bóng nằm trong phạm vi khổ lưới và rơi vào vòng tròn. 

Hình thức 2: 

       Hai SV đứng tại khu vực tấn công (vạch 3mét) phối hợp đệm chuyền qua lại trên lưới, đệm 

bóng đều tay, phối hợp nhịp nhàng kết hợp cùng các bước di chuyển trên khu vực thi. 

      Số lần đệm qua lại tính điểm cho mỗi bên đệm được tính theo các thang điểm sau:   

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 

1-2 

lần 

chạm 

2-3 

lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

9-

10lần 

chạm 

> 10 

lần 

chạm 

Nữ 
 1 lần 

chạm 

1-2 

lần 

chạm 

2-3lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

> 9 lần 

chạm 

Kiểm tra kỹ thuật phát bóng (40% điểm): 

Nam & nữ được 5 lần (5 trái bóng) thi phát bóng, nam thi phát bóng cao tay – nữ phát bóng thấp 

tay (Khuyến khích nữ phát bóng cao tay). 

             Nam: Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2điểm/lần. 

           - Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới bóng 

rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/lần. 

            Nữ: Phát bóng thấp tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2điểm/lần. 

           - Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới bóng 

rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/lần. 

11. Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): -   Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền. 

                                    -   Các nguyên lý kỹ thuật.   

                                    -   Luật thi đấu.  
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+ Thực hành(26 tiết): Tập luyện các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản môn Bóng chuyền (Volleyball 1) 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 2 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

0

3-

0

4 

05-

06 

0

7-

0

8 

0

9-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

2

5-

2

6 

2

7-

2

8 

1 

 -    Lịch sử phát triển môn bóng 

chuyền. 

-    Tư thế thân người: Tư thế 

chuẩn bị thấp, trung bình cao, tư 

thế đánh bóng cao, trung bình, 

thấp… 

x             

2 

-  Học kỹ thuật di chuyển: bước 

lướt, bước nhảy, bước chéo, 

bước xoạc… 

 x            

3 

-  Ôn kỹ thuật di chuyển: bước 

lướt, bước nhảy, bước chéo, 

bước xoạc… 

-  Bài tập di chuyển với bóng 

  x           

4 
      Học kỹ thuật đệm bóng thấp 

tay 
   x          

5 

- Ôn kỹ thuật đệm bóng thấp tay 

- Kỹ thuật đệm bóng: Đệm bằng 

hai tay, đệm bằng một tay và lăn 

ngã cứu bóng… 

    x         

6 
     Học kỹ thuật phát bóng thấp 

tay  
     x        

7 
    Ôn kỹ thuật phát bóng thấp 

tay 
      x       

8 
     Học kỹ thuật phát bóng cao 

tay 
       x      

9 
-   Ôn kỹ thuật phát bóng cao 

tay- 
        x     
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-  Kỹ thuật phát bóng: Cao tay 

nghiêng mình, phát bay, phát 

mạnh, phát chuẩn… 

10 

     Bài tập lồng ghép trong 

những buổi lên lớp nhằm phát 

triển thể lực chung 

         x    

11      Ôn lại các kỹ thuật đã học           x   

12 
 -    Luật thi đấu… 

 -    Thi đấu… 
           x  

13        Ôn tập nội dung thi             x 

  

Lâm Đồng, ngày     tháng    năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 

(Dành cho các ngành đào tạo không chuyên về Thể dục thể thao) 

1. Mã số môn học: OTO000019 

2. Số tín chỉ: 1 (0/1) 

3. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 

4. Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

(Ghi chú: Một số đối tượng đặc biệt có bệnh lý không thể tham gia học thực hành phải có bệnh án 

và đơn xin miễn giảm học thực hành xác nhận của Khoa và Phòng ĐT) 

5. Phân phối thời gian các hoạt động: 

 - Tổng số tiết của học phần: 30 tiết 

+  Giờ lý thuyết: 02 tiết 

+  Giờ thực hành: 26 tiết 

+  Thi kết thúc: 02 tiết 

6. Mục tiêu của môn học:  

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật, luật thi đấu môn Bóng chuyền đồng 

thời thông qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và năng khiếu thể thao của sinh viên qua đó 

dùng nó làm phương tiện để giáo dục thể chất. Nhằm phát triển năng lực thể chất cho sinh viên, 

góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có thể chất tốt. 

7. Tóm tắt nội dung môn học: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập luyện, kỹ 

năng vận động, kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền như: chuyền bóng cao tay, đập bóng, thi 

đấu,… bồi dưỡng và phát huy các năng lực, kỹ thuật sẵn có hoặc hướng dẫn kỹ thuật môn Bóng 

chuyền cho sinh viên. Trên cơ sở đó, mỗi sinh viên dùng nó làm phương tiện để rèn luyện thân 

thể, tham gia tích cực vào các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. Đồng thời duy trì và 

củng cố sức khỏe của sinh viên, phát triển cơ thể một cách hài hòa và khắc phục những thói 

quen xấu. 

8.Nhiệm vụ của sinh viên: 
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Đảm bảo lên lớp đủ số giờ quy định, lên lớp đúng giờ, đúng đồng phục, tập trung chú ý và lắng 

nghe khi giảng viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các bài tập, 

giáo án giảng viên đưa ra. 

9. Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Giáo dục thể chất Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

2. Romanhin – Kỹ thuật cơ bản Bóng chuyền – NXB TDTT  Matxcova1973. 

3. Luật Bóng chuyền 2007 của UBTDTT – NXB TDTT 2007 

10. Tiêu chuẩn đánh giá: 

Sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi kết thúc môn (Thời gian lên lớp, ý thức, thái độ học tập, 

kiến thức tiếp thu tại lớp đảm bảo yêu cầu sẽ được dự thi kiểm tra kết thúc môn). 

+  Điểm trên lớp: 2 điểm 

+ Điểm thi kết thúc môn: 8 điểm 

11. Thang điểm đánh giá: 

Kiểm tra kỹ thuật đập bóng(Nam), phát bóng(Nữ) : (40%đ) 

    *       Nam: Đập bóng từ vị trí số 4 hoặc 2 di chuyển về khu vực giữa lưới đập bóng. Bóng qua 

lưới sang sân rới vào vị trí số 1, số 6, số 5 điểm đạt 2đ/quả. Nếu bóng qua lưới sang sân rớt vào 

khu vực tấn công 3m sát các vị trí số 2, số 3, số 4 điểm đạt 1đ/quả. Còn lại các trường hợp đập 

bóng không qua lưới, đập bóng ngoài sân hay mắc một số lỗi trong điểm luật đập bóng sẽ không 

đạt điểm trong lần thực hiện đó. 

    *    Nữ: Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 1; số 6 & số 5: 2đ/quả. 

                  Phát bóng cao tay không lỗi (Không phạm trong các điểm luật phát bóng), qua lưới 

bóng rơi khu vực vị trí số 3, trên sát khu vực tấn công tại vị trí số 2 & 4: 1đ/quả. 

Kiểm tra kỹ thuật chuyền bóng (40%đ): 

       Hai SV đứng tại khu vực tấn công (vạch 3mét) phối hợp chuyền bóng cao tay (chuyền 2) qua 

lại trên lưới, chuyền bóng đều tay, phối hợp nhịp nhàng kết hợp cùng các bước di chuyển trên khu 

vực thi không phạm lỗi trong các điểm luật chuyền bóng. 

      Số lần chuyền 2 qua lại tính điểm cho mỗi bên chuyền 2 được tính theo các thang điểm sau  

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nam 

1-2 

lần 

chạm 

2-3 

lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

9-

10lần 

chạm 

> 10 

lần 

chạm 
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Nữ 
 1 lần 

chạm 

1-2 

lần 

chạm 

2-3lần 

chạm 

3-4 

lần 

chạm 

4-5 

lần 

chạm 

5-6 

lần 

chạm 

6-7lần 

chạm 

7-8 

lần 

chạm 

8-9 

lần 

chạm 

> 9 lần 

chạm 

 

12.  Nội dung chi tiết học phần: 

     Giáo dục thể chất 1 (01 học kỳ): 

+  Lý thuyết (2 tiết): -   Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền(Giới thiệu lại). 

                                    -   Các nguyên lý kỹ thuật.   

                                    -   Luật thi đấu.  

+ Thực hành(26 tiết): Tập luyện các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản môn Bóng chuyền (Volleyball 1) 

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH GDTC 3 

Gồm 26 tiết thực hành, chia đều cho13 buổi học (2tiết/buổi) 

Nội dung 

Thực hành (Tiết theo tiến trình) 

3-4 
5-

6 

7-

8 

9-

1

0 

1

1-

1

2 

1

3-

1

4 

1

5-

1

6 

1

7-

1

8 

1

9-

2

0 

2

1-

2

2 

2

3-

2

4 

2

5-

2

6 

2

7-

2

8 

1 

 

- Ôn lại các tư thế thân người: 

Tư thế chuẩn bị thấp, trung 

bình cao, tư thế đánh bóng 

cao, trung bình, thấp… 

  - Chơi các trò chơi vận động. 

x             

2 

 

- Ôn kỹ thuật di chuyển: bước 

lướt, bước nhảy, bước chéo, 

bước xoạc… 

- Chơi các trò chơi vận động, 

bài tập thể lực,… 

 x            

3 

 - Học kỹ thuật chuyền bóng 

cao tay(chuyền 2). 

-  Bài tập thể lực với bóng. 

  x           

4 

 

- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao 

tay(chuyền 2). 

- Bài tập chuyền bóng cao tay 

kết hợp với di chuyển. 

   x          

5 

- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao 

tay(chuyền 2).     x         
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-  Ôn  kỹ thuật đệm bóng thấp 

tay 

-(Kỹ thuật đệm bóng: Đệm 

bằng hai tay, đệm bằng một 

tay và lăn ngã cứu bóng…) 

6 

- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao 

tay(chuyền 2). 

- Ôn kỹ thuật phát bóng thấp 

tay (Nữ) 

- Ôn kỹ thuật phát bóng cao 

tay (Nam) 

     x        

7 

- Học kỹ thuật phát bóng cao 

tay (Nữ) 

- Học kỹ thuật đập bóng 

(Nam) 

      x       

8 

- Ôn kỹ thuật phát bóng cao 

tay (Nữ) 

- Ôn kỹ thuật đập bóng (Nam) 

- Ôn chuyền bóng cao tay 

       x      

9 

     Bài tập lồng ghép trong 

những buổi lên lớp nhằm phát 

triển thể lực chung 

        x     

10 

-Bài tập lồng ghép trong 

những buổi lên lớp nhằm phát 

triển thể lực chung 

-     Luật thi đấu… 

         x    

11 
-   Ôn lại các kỹ thuật đã học 

-   Thi đấu… 
          x   

12 

·   Thi đấu… 

-   Ôn tập nội dung thi            x  

13 

 Ôn tập nội dung thi 

            x 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng      năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000020 

2. Tên học phần: Hệ thống điện – điện tử ô tô 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được đặc tính phóng nạp của ắc quy chì-axit, nguyên lý hoạt động của bộ tiết chế, mạch 

đánh lửa bán dẫn. 

Vẽ và giải thích được đặc tính cơ bản của máy khởi động và máy phát điện. 

Hiểu rõ thuật toán điều khiển phun xăng, đánh lửa, phun dầu điện tử và các chức năng điều khiển 

khác của động cơ.  

Trình bày được nguyên lý hoạt động của các đồng hồ đo bao gồm đồng hồ tốc độ động cơ, đồng 

hồ tốc độ xe, đồng hồ nhiệt độ nước làm mát và đồng hồ đo nhiên liệu 

5.2. Về kỹ năng: 

Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến điện ô 

tô  

Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện tinh thần làm việc độc lập hoặc phối hợp tham gia vào hoạt động nhóm 

6. Mô tả học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ 

thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe. Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc 

tính, sơ đồ mạch và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện động cơ và hệ thống điện thân 

xe, bao gồm: accu khởi động, hệ thống khởi động, nạp, đánh lửa, hệ thống điều khiển lập trình cho động 

cơ, hệ thống chống trộm, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống thông tin, hệ thống điện phụ.  

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
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Thực hành: 30 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học trước: Không 

Môn tiên quyết: Không 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Tuần  Nội dung  

Số tiết  

1   

Chương 1: Khái quát về hệ thống điện và điện tử trên ô tô  9 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

1.1 Tổng quan về mạng điện và các hệ thống điện và điện tử ô tô  

1.2 Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện  

1.3 Nguồn điện trên ô tô  

1.4 Các phụ tải điện trên ô tô  

1.5 Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trung gian  

1.6 Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện  

1.7 Dây điện và bối dây điện trong hệ thống điện ô tô 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Thảo luận nhóm  

+ Trình chiếu  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

1.8 Hệ thống đa dẫn tín hiệu và mạng CAN  

  

2   Chương 2: Ắc quy khởi động  5 
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A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

2.1 Nhiệm vụ và phân loại ắc quy ô tô  

2.2 Cấu tạo và quá trình điện hóa ắc quy chì-axit  

2.3 Thông số và đặc tính của ắc quy chì-axit  

2.4 Các phương pháp nạp điện cho ắc quy  

2.5 Chọn và bố trí ắc quy  

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

2.6 Các loại ắc quy khác  

 

3   

Chương 3: Máy khởi động  5 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

3.1 Nhiệm vụ và sơ đồ hệ thống khởi động tiêu biểu  

3.2 Máy khởi động  

3.3 Các cơ cấu điều khiển trung gian trong hệ thống khởi động 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng   

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm 

 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

3.4 Hệ thống hỗ trợ khởi động cho động cơ diesel 

 

4 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

4.1 Nhiệm vụ và yêu cầu  

4.2 Sơ đồ tổng quát, sơ đồ cung cấp điện và phân bố tải  

4.3 Máy phát điện 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

Tìm hiểu về các loại máy phát điện sử dụng trên ô tô hiện đại  

 

5 Chương 4: Hệ thống cung cấp điện trên ô tô (tiếp theo) 5 
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A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

4.4 Bộ điều chỉnh điện 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm (Thiết kế bộ điều tiết chế)  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

4.5 Tính toán chế độ tải và chọn máy phát điện trên ô tô  

 

6 

Chương 5: Hệ thống đánh lửa  10 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

5.1 Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống đánh lửa  

5.2 Lý thuyết đánh lửa cho động cơ xăng  

5.3 Sơ đồ cấu trúc khối và sơ đồ mạch cơ bản  

5.4 Cấu tạo hệ thống đánh lửa 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

Tìm hiểu về các hệ thống đánh lửa hiện đại ứng dụng trên ô tô  

 

7 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

5.5 Hệ thống đánh lửa bán dẫn 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm (Thiết kế mạch điện đánh lửa bán dẫn)  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

5.6 Hệ thống đánh lửa điện dung (CDI)  

 

8 

Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ  5 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

6.1 Hệ thống phun nhiên liệu điện tử  

6.2 Các loại cảm biến trong hệ thống điều khiển động cơ 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  
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+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) 6.7 Bướm ga điện tử   

9 

Chương 7: Hệ thống điều khiển động cơ (tiếp theo)  10 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

6.3 Bộ điều khiển điện tử (ECU)  

6.4 Điều khiển đánh lửa 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm  

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

6.8 Hệ thống điều khiển thời điểm phân phối khí thông minh  

 

10 

Chương 7: Hệ thống điều khiển động cơ (tiếp theo)   

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

6.5 Điều khiển phun nhiên liệu  

6.6 Điều khiển chế độ không tải  

6.11 Hệ thống tự chẩn đoán 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm 

 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

6.9 Hệ thống tuần hoàn khí xả 

 

11 

Chương 7: Hệ thống điều khiển động cơ (tiếp theo)  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

6.10 Hệ thống điều khiển phun dầu điện tử (CDI) 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

6.12 Lý thuyết điều khiển hệ thống phun xăng điện tử 

 

12 Chương 8: Hệ thống chống trộm  
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 A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

7.1 Cấu tạo và chức năng hệ thống mã hóa khóa động cơ  

7.2 Hoạt động của hệ thống mã hóa khóa động cơ 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm 

 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

7. 3 Chẩn đoán hư hỏng hệ thống mã hóa khóa 

động cơ 

 

13 

Chương 9: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 5 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

8.1 Hệ thống chiếu sáng trên ô tô  

8.2 Hệ thống tín hiệu 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

8.3 Các loại đèn đầu sử dụng trên ô tô  

8.4 Hoạt động của cục chớp 

 

14 Chương 10: Hệ thống thông tin 3 

 A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

9.1 Đồng hồ tín hiệu tương tự  

9.2 Đồng hồ tín hiệu số 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng  

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm 

 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

9.3 Các sơ đồ mạch điện đồng hồ tín hiệu thực tế trên ô tô 

 

15 

Chương 111: Hệ thống điện phụ  
3 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết:  

10.1 Hệ thống nâng kính  

10.2 Hệ thống khóa cửa  
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10.3 Hệ thống gạt nước 

PPGD chính:  

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu  

+ Thảo luận nhóm 

 B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

10.4 Các sơ đồ mạch điện định thời cho hệ thống gạt nước  

 

Tổng cộng 60 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu) 

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Điện động cơ và điều khiển động cơ, NXB Đại học Quốc gia 2013.  

[2] Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động ô tô  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

        [3] Tom Denton, Automobile electrical and electronic system 3rd edition, Elsevier 2004  

        [4] Willian B. Ribbens, Understanding automotive electronics 7th edition, Elsevier 2012  

 

 
Lâm Đồng, ngày     tháng      năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000021 

2. Tên học phần: Kết cấu và tính toán ô tô 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

- Có trình độ tiếng Anh: Trình độ Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp IELTS 3.5 hoặc tương đương;  

- Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, cơ học kỹ thuật, sức bền vật liệu, vẽ kỹ thuật cơ 

khí, bảo vệ môi trường,… trong việc phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật chuyên ngành;  
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- Hiểu và vận dụng kiến thức kiến thức cơ sở của ngành cơ khí như vật liệu kỹ thuật, cơ sở thiết kế 

máy, kỹ thuật điện và điều khiển, kỹ thuật đo, kỹ thuật thủy khí, tin học ứng dụng trong cơ khí,... 

trong việc phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, trong tính toán thiết kế, lập 

quy trình sản xuất linh kiện và lắp ráp, chẩn đoán, lập kế hoạch và phương án sửa chữa, trong quản 

lý và khai thác ô tô, xe chuyên dùng; - Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, 

kiến thức chuyên ngành trong tính toán, mô phỏng, thực nghiệm để nghiên cứu phát triển một số 

vấn đề kỹ thuật chuyên sâu cho xe hybrid, xe điện, xe chuyên dùng.  

5.2. Về kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ kỹ thuật theo công nghệ CAD 2D, phần mềm thiết kế và phân 

tích tối ưu hóa thiết kế theo công nghệ CAD 3D như NX, Catia, các phần mềm tính toán mô phỏng 

như Ansys, Adams và các phần mềm chuyên dụng khác; - Khả năng sử dụng các dụng cụ, các loại 

thiết bị chuyên dùng để chẩn đoán và sửa chữa ô tô, xe chuyên dùng;  

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, khả năng tư duy, khả năng lập kế hoạch và 

quản lý, v.v..  

5.3. Thái độ: 

- Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và tuân thủ pháp luật;     

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, cộng đồng 

và xã hội, có tinh thần ham học hỏi, kiên trì và sẵn sàng chấp nhận thử thách, cạnh tranh về nghề 

nghiệp.  

6. Mô tả học phần:  

- Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về kết cấu, tính toán xác định các thông số cơ bản và kiểm 

tra khả năng làm việc của các chi tiết, tổng thành ô tô;  

- Các kiến thức của môn học là cơ sở để sinh viên lựa chọn một trong hai hướng học thuật hoặc thiết 

kế - cải tạo ô tô hoặc khai thác kỹ thuật ô tô.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

- Môn học trước: Không  
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-     Môn học song hành: Không  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chương  Nội dung  

Số tiết  

LT  TH  BT   

Chương 1  

Những vấn đề chung  

1. 1. Những vấn đề mới về kết cấu và tính toán ô tô  

1. 2. Chế độ tải trọng và tải trọng trong tính toán ô tô  
3  3 0  

Chương 2  

Ly hợp  

2. 1. Phân tích kết cấu của ly hợp  

2. 2. Tính chọn các kích thước và các thông số cơ bản của ly 

hợp  

2. 3. Tính kiểm tra điều kiện làm việc của ly hợp  

2. 4. Tính toán các chi tiết của ly hợp  

2. 5. Thiết kế tính toán dẫn động ly hợp  

3  3  2  

Chương 3  

Hộp số  

3. 1. Hộp số có cấp  

- Phân tích kết cấu của hộp số có cấp  

- Lựa chọn các thông số cơ bản của bánh răng  

- Tính bền hộp số  

3. 2. Hộp số vô cấp  

- Phân tích kết cấu của hộp số vô cấp  

- Hộp số thủy cơ  

- Tính toán các bộ phận cơ bản của hộp số thủy cơ  

3. 3. Hộp phân phối  

- Phân tích kết cấu hộp phân phối  

- Tính toán xác định các thông số cơ bản của hộp phân 

phối - Tính toán độ bền, độ cứng vững của hộp phân phối.  

3  3  2  
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Chương 4  

Truyền động các đăng  

4. 1. Phân tích kết cấu của truyền động các đăng  

4. 2. Tính chọn các thông số kết cấu  

4. 3. Tính bền các chi tiết cơ bản  

4. 4. Khớp các đăng đồng tốc  

3  3 2  

Chương 5  

Cầu chủ động  

5. 1. Phân tích của cầu chủ động  

5. 2. Tính toán truyền lực chính  

5. 3. Tính toán cơ cấu vi sai  

5. 4. Tính toán truyền động đến các bánh xe chủ động  

3  3 2  

Chương 6  

Cầu dẫn hướng  

6. 1. Phân tích kết cấu của cầu dẫn hướng  

6. 2. Tính toán cầu dẫn hướng  
3  3 1  

Chương 7  

Hệ thống phanh  

7. 1. Phân tích kết cấu của hệ thống phanh  

7. 2. Tính toán hệ thống phanh  

7. 3. Thiết kế tính toán dẫn động phanh  

3  3 2  

Chương 8  

Hệ thống treo  

8. 1. Phân tích kết cấu hệ thống treo  

8. 2. Tính toán hệ thống treo  
3  3 2  

Chương 9  

Hệ thống lái  

9. 1. Phân tích kết cấu hệ thống lái  

9. 2. Tính toán hệ thống lái  

9. 3. Trợ lực lái    

3  3  2  

Chương 10  

Khung xe - Vỏ xe  

10. 1. Phân tích kết cấu khung xe – vỏ xe  

10. 2. Tính toán độ bền và độ cứng vững khung xe 10. 

3. Sắt xi ô tô  

3  3  0  

Tổng số  30  30 15  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Phương pháp giảng dạy thuyết trình; - Xem một số mô hình, hình ảnh thực tế;  

- Làm bài tập ứng dụng lý thuyết đã học.  
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11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình Kết cấu và tính toán ô tô, Bộ môn Kỹ thuật ô tô;  

[2]. Bài giảng Kết cấu và tính toán ô tô, Bộ môn Kỹ thuật ô tô.  

 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Trịnh Chí Thiện, Tô Đức Long, Nguyễn Văn Bang. Kết cấu và tính toán ô tô. NXB GTVT. Hà 

Nội, 1984;  

[2]. Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên. Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo. NXB Đại học và Trung 

học chuyên nghiệp, 1987;  

[3]. Nguyễn Khắc Trai. Hệ thống truyền lực ô tô con. NXB GTVT. Hà Nội, 2003;  

[4]. Nguyễn Khắc Trai. Cơ sở thiết kế ô tô. NXB GTVT. Hà Nội, 2006;  

[5]. Nguyễn Khắc Trai. Cấu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt. NXB GTVT. Hà Nội, 2007;  

[6]. Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan. Kết cấu ô tô. NXB GTVT. Hà Nội, 2008; 

[7]. William H-Crouse and Donald I-Anglin. Automotive Mechanics. 1994.  

 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000022 

2. Tên học phần: Kỹ thuật đo và dung sai lắp ghép 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần nhằm giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật để phục vụ cho việc thiết kế và chế tạo sản phẩm cơ khí.  

5.2. Về kỹ năng: 

Tính kích thước giới hạn, sai lệch giới hạn và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và 

dung sai của lắp ghép thông dụng trong cơ khí.   b) Giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của 

lắp ráp. 

Giải thích các chỉ tiêu đo, sai số đo và nguyên tắc đo. Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của 

một số dụng cụ đo kích thước chiều dài thông dụng.  

Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và đo, kiểm tra các thông số hình dạng hình 

học.  

Tính, chọn dung sai góc và côn, ren và mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và 

kiểm tra góc và côn ,các thông số cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng và truyền động bánh 

răng.  

Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết 

máy.  

Đánh giá số liệu đo và chọn dụng cụ đo phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.  

5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  
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Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước và chuỗi kích 

thước, dung sai lắp ghép bề mặt trơn và dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí, kỹ 

thuật đo, kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu cơ bản của chi tiết máy, xử lý số liệu thực nghiệm khi đo; 

nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám 

bề mặt khi thiết kế và kiểm tra sản phẩm sau khi gia công và lắp ghép.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

- Môn học trước: Không 

- Môn học tiên quyết: Không 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

STT  Chương/Chủ đề  

Nhằm 

đạt 

KQHT  

  

Số  

tiết  

LT  

TH  

  

Phương 

pháp dạy 

– học  

Chuẩn bị của 

người học  

1  

  

1.1  

1.2  

  

1.3  

Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp 

ghép   

Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí  

Khái niệm về kích thước, sai lệch  

giới hạn và dung sai Khái 

niệm về lắp ghép  

a  2  - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 1, 

từ  

trang 7 đến 

trang 13  
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2  

2.1  

  

2.2  

2.3  

  

2.4  

2.5  

Dung sai lắp ghép bề mặt trơn Khái 

niệm về hệ thống dung sai và lắp ghép  

Hệ thống dung sai lắp ghép   

Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản 

vẽ  

Dung sai lắp ghép ổ lăn  

Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép khi 

thiết kế  

a  2  - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 1, 

từ trang 22  

đến trang  

36  

3  

3.1  

3.2  

3.3  

Chuỗi kích thước  

Các khái niệm cơ bản Giải 

chuỗi kích thước  

Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy  

b  2  - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 1 

từ  

trang 107  

đến trang  

125  

4  

4.1  

4.2  

  

4.3  

4.4  

Các khái niệm cơ bản về đo lường  

Các khái niệm cơ bản về đo lường Các 

chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và 

phương pháp đo  

Sai số đo  

Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo  

c  2  - Diễn  

giảng  

  

Đọc tài liệu 2 

từ  

trang 9 đến 

trang 17  

5  

  

5.1 

5.2 

5.3  

5.4 

5.5  

5.6 

5.7  

5.8 

5.9 

5.10  

5.11 

5.12 

Một số dụng cụ và thiết bị đo kích 

thước chiều dài Thước không có du 

xích  

Dụng cụ đo kiểu thước cặp  

Dụng cụ đo kiểu panme  

Đồng hồ so  

Dụng cụ đo có đồng hồ so  

Căn mẫu   

Calip  

Dụng cụ đo kiểu đòn bẩy – quang học  

Dụng cụ đo bằng khí nén  

Máy chiếu biên dạng  

Máy CMM 

c  5 - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 5 

từ trang 88  

đến trang  

132   
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6  

  

6.1  

  

6.2 

6.3 

6.4  

6.5  

6.6  

  

6.7  

  

6.8  

  

6.9  

  

6.10  

Dung sai hình học và đo các thông số 

hình dạng hình học  

Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết 

máy  

Các ký hiệu dung sai hình học  

Điều kiện vật liệu  

Miền dung sai hình học  

Chuẩn dung sai hình học  

Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình 

dạng  

Dung sai và phương pháp đo sai lệch 

hướng  

Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị trí  

Dung sai và phương pháp đo sai lệch biên 

dạng  

Dung sai và phương pháp đo sai 

lệch độ đảo  

d  8 - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 1 

từ trang 70  

đến trang  

77  

7  

  

7.1  

7.2 

7.3  

7.4  

Dung sai và phương pháp đo góc và đo 

côn  

Dung sai kích thước góc  

Lắp ghép côn trơn  

Kiểm tra côn bằng ca lip  

Phương pháp và dụng cụ đo góc và đo côn  

d  4  - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 1 

từ trang 83  

đến trang  

85  

8  

  

8.1 

8.2  

8.3  

8.4  

Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo 

mối ghép ren  

Dung sai kích thước ren hệ Mét  

Lắp ghép ren hệ Mét  

Kiểm tra ren bằng ca lip Phương pháp và 

dụng cụ đo các thông số của ren  

e  4  - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

- Đọc tài liệu 1 

từ trang 89 - 94  

- Đọc tài liệu 2 

từ trang 71-76  

9  

  

9.1  

9.2  

  

9.3  

  

9.4  

Dung sai, lắp ghép và phương pháp 

kiểm tra mối ghép then và then hoa  

Dung sai lắp ghép then  

Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng chữ 

nhật  

Dung sai lắp ghép then hoa dạng  

răng thân khai  

Kiểm tra then và then hoa  

e  4  - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 1 

từ trang 39  

đến trang  

- 40  
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10 

 

 10.1  

 

  

10.2  

  

 

10.3  

 

Dung sai và phương pháp đo bánh răng 

và truyền động bánh răng  

Các yếu tố cơ bản của bánh răng và truyền 

động bánh răng   

Các mức chính xác truyền động bánh răng   

Tiêu chuấn dung sai và cấp chính xác của 

bánh răng và truyền động bánh răng   

Các phương pháp đo các thông số của 

bánh răng và truyền động bánh răng 

e  4 - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập 

- Đọc tài liệu 1 

từ trang 97  

đến trang  

104  

- Đọc tài liệu 2 

từ trang 79  

đến trang  

95 

11  

11.1 

11.2  

11.3  

  

11.4 

Nhám bề mặt  

Khái niệm về nhám bề mặt  

Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt Xác 

định giá trị cho phép của thông số nhám  

Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ Phương 

pháp và phương tiện đo nhám bề mặt  

f  4 - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 1 

từ trang 77  

đến trang  

81  

12  

12.1  

  

12.2   

 

Xử lý số liệu đo và chọn dụng cụ đo  

Độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo  

Phương pháp xác định mối quan hệ thực 

nghiệm Chọn dụng cụ đo  

g  4 - Diễn 

giảng - 

Làm bài 

tập  

Đọc tài liệu 2 

từ  

trang 134  

đến trang  

158  

Tổng cộng  45   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 
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13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình lưu hành nội bộ “Kỹ thuật đo và dung sai lắp ghép”. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Tom R. Thomas, 1999. Rough surfaces. Imperial College press 

[2]. Georg Henzold, 2006. Geometrical Dimensioning. ButterworthHeinemann   

[3]. N.V. Raghavendra and L. Krishnamurthy, 2013. Engineering Metrology And Measurements. 

Oxford University Press. 

 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000023 

2. Tên học phần: Công nghệ chế tạo máy 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm được các phương pháp đánh gíá chất lượng chi tiết máy, các phương pháp gia công để đạt 

được yêu cầu kỹ thuật, lập qui trình sản xuất chi tiết theo một qui mô sản xuất cụ thể..  

5.2. Về kỹ năng: 

Biết tra cứu tài liệu kỹ thuật để thực hiện một qui trình sản xuất. 

5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  

Nắm được và vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình 

chế tạo sản phẩm cơ khí, về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 

thuật theo yêu cầu trong điều kiện và qui mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu về 

chỉ tiêu công nghệ cần thiết nhằm nâng cao tính công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để 

góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo sản phẩm cơ khí. 

Nội dung gồm hai phần chính: 

a/ Trình bày các vấn đề cơ bản của việc đảm bảo chất lượng chế tạo các máy móc và thiết bị, các 

phương pháp chuẩn bị sản xuất, các phương pháp gia công nhằm đạt được hiệu quả kinh tế kỹ thuật. 

b/ Trình bày một số vấn đề cụ thể có tính chất điển hình thường gặp trong sản xuất và sửa chữa 

cơ khí. 

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 15 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 
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- Làm bài tập trên lớp  :  

- Thảo luận  :  

- Tự học  : 60 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

- Môn học trước: Không 

- Môn học tiên quyết: Không 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ. 

1.2. Các thành phần của qui trình công nghệ. 

1.3. Các dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất. 

1.4. Quan hệ giữa đường lối, biện pháp công nghệ và qui mô sản xuất trong việc chuẩn bị sản 

xuất. 

CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY 

2.1. Yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt. 

2.2. Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến khả năng làm việc của máy. 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết máy. 

2.4. Phương pháp bảo đảm chất lượng bề mặt gia công của chi tiết máy. 

CHƯƠNG 3: ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG 

3.1. Khái niệm và định nghĩa. 

3.2. Các phương pháp đạt độ chính xác gia công trên máy công cụ. 

3.3. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công. 

3.4. Các phương pháp xác định độ chính xác gia công. 

3.5. Điều chỉnh máy. 

CHƯƠNG 4: CHUẨN 

4.1 Định nghĩa và phân loại chuẩn. 

4.2 Quá trình gá đặt chi tiết khi gia công. 

4.3 Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết. 

4.4 Cách tính sai số gá đặt. 

4.5 Những điểm cần tuân thủ khi chọn chuẩn. 

CHƯƠNG 5: ĐẶC TRƯNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG. 

5.1. Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi. 
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5.2. Đặc trưng các phương pháp gia công cắt gọt. 

5.3. Các phương pháp gia công tinh bằng biến dạng dẻo. 

5.4. Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa. 

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG 

6.1. Ý nghĩa của công việc chuẩn bị sản xuất. 

6.2. Phương pháp thiết kế quá trình công nghệ. 

6.3. Một số bước thiết kế cơ bản. 

CHƯƠNG 7: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CẮT GỌT 

7.1. Một vài khái niệm về tối ưu hóa quá trình cắt gọt. 

7.2. Cơ sở tối ưu hóa quá trình cắt gọt. 

7.3. Tối ưu hoá quá trình tiện. 

7.4. Tối ưu hoá quá trình phay. 

7.5. Tối ưu hoá quá trình mài. 

CHƯƠNG 8: TIÊU CHUẨN HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 

8.1. Khái niệm chung. 

8.2. Phân loại đối tượng sản xuất. 

8.3. Công nghệ điển hình. 

8.4. Công nghệ nhóm. 

8.5. Công nghệ tổ hợp. 

CHƯƠNG 9: CÔNG NGHỆ LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ 

9.1. Khái niệm về công nghệ lắp ráp. 

9.2. Các phương pháp lắp ráp. 

9.3. Các hình thức tổ chức lắp ráp. 

9.4. Thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp. 

9.5. Công nghệ lắp ráp một số mối lắp điển hình. 

9.6. Kiểm tra chất lượng lắp ráp. 

CHƯƠNG 10: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH 

10.1. Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng hộp. 

10.2. Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng. 

10.3. Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục. 

10.4. Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng bạc. 

10.5. Gia công bánh răng. 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình lưu hành nội bộ “Công nghệ chế tạo máy”. 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000024 

2. Tên học phần: Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng ô tô 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức có liên quan đến công nghệ bảo dưỡng và sửa 

chữa ôtô, các phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật của động cơ đốt trong và các hệ 

thống. 

5.2. Về kỹ năng: 

Sinh viên củng cố phần lý thuyết đã học về cấu tạo và nguyên lý họat động của động cơ 

đốt trong. Rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ sửa chữa, thực hành các bài 

thực tập có liên quan đến công tác kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa các chi tiết và 

hệ thống của ôtô.. 

5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  

Cơ sở lý thuyết hao mịn & hư hỏng của chi tiết máy. 

-         Phương pháp sử dụng và kiểm tra kỹ thuật các chi tiết, hệ thống của động cơ. 

-         Xác định mức độ hao mịn hư hỏng các hệ thống, bộ phận chính của động cơ. 

-         Kết hợp chẩn đóan vào các quá trình công nghệ bảo dưỡng & sửa chữa ô tô. 

-         Biện pháp nâng cao tuổi thọ của các chi tiết máy. 

-         Các thiết bị máy móc công nghệ kiểm tra- sửa chữa ô tô. 
7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 30 tiết 

- Thực hành:  
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- Làm bài tập trên lớp  :  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

- Môn học trước: Không 

- Môn học tiên quyết: Không 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA MÁY  

Chương 1: Cơ sở của ma sát & hao mịn hư hỏng.                                             

Chương 2: Phương pháp xác định độ mịn giới hạn, kích thước sửa chữa của chi tiết máy & cặp 

lắp ghép.                                                                                             
            2.1 Các khái niệm và định nghĩa. 

            2.2 Phương pháp xác định khe hở giới hạn của các dạng ma sát, cặp lắp ghép điển hình của các 

chi tiết trong động cơ đốt trong. 

Chương 3: Biện pháp nậng cao tuổi thọ của CTM và CLG                             

            3.1 Ý nghĩa của công việc rà máy. 

            3.2 Các nguyên tắc chọn chế độ rà. 

            3.3 Các công nghệ khôi phục CTM 

  

PHẦN II: CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA ÔTÔ                                    

Chương 4: Chế độ bảo dưỡng KT & sửa chữa ôtô.                                            

4.1 Khái niệm cơ bản về BDKT & SC ôtô. 

4.2 Chế độ BDKT & SC ôtô. 

4.3 Các phương pháp xác định chu kỳ BDKT. 

Chương 5: Tổ chức Bảo dưỡng KT & Sửa chữa Ôtô.                                        

5.1 Phân loại xí nghiệp : 

5.2 Tổ chức quá trình công nghệ BDKT & SC ôtô. 

5.3 Các thiết bị dùng trong BDKT & SC ôtô 

Chương 6: Công nghệ bảo dưỡng KT & Sửa chữa động cơ ô tô 

6.1 Bảo dưỡng & Sửa chữa các chi tiết chính của cơ cấu Biên- tay quay 

6.2 Bảo dưỡng & Sửa chữa các chi tiết của cơ cấu phân phối khí 

6.3 Bảo dưỡng & Sửa chữa hệ thống nhiên liệu. 

6.4 Bảo dưỡng & Sửa chữa hệ thống bôi trơn & làm mát. 

6.5 Bảo dưỡng & Sửa chữa hệ thống điện ôtô. 
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 PHẦN THỰC HÀNH          ( 5 BÀI CƠ BẢN) 

Thời lượng: 15 tiết    30 giờ - 5 bài thực tập 

Bài 1: Các thiết bị công nghệ kiểm tra- sửa chữa. 

-         Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp đa năng 

-         Thiết bị kiểm tra kim phun (Diesel) 

-         Thiết bị làm sạch & kiểm tra kim phun xăng CNC-602 

-         Thiết bị kiểm tra & nắn tay biên 

-         Thiết bị làm sạch & kiểm tra bugi 

-         Thiết bị Phân tích & kiểm tra tổng hợp SOE-3000B 

Bài 2: Tháo- Lắp – Đo- Kiểm tra tổng thành các thông số chính của ĐCĐT 

Bài 3: Kiểm tra- Sửa chữa Hệ thống điện động cơ 

Bài 4: Kiểm tra- sửa chữa Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel & Xaêng 

Bài 5: Rà & khảo nghiệm động cơ. 

+ Thiết bị Kiểm tra công suất động cơ P-400; Băng rà KN-1630 

+ Thiết bị kiểm tra công suất ô tô LPS-2020 Cartech 
 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình lưu hành nội bộ “Kỹ thuật sửa chữa ô tô”. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô- Bộ GTVT- NXB-GTVT-2001. 

[2]. Các tài liệu, catalogue Bảo trì, sửa chữa ô tô của các hãng ô tô. 
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Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000025 

2. Tên học phần: Đồ án kết cấu và tính toán ô tô 

3. Số tín chỉ: 1 (0/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được cách xác định kích thước cơ bản của ly hợp ma sát, phương pháp tính toán và 

đường đặc tính của ly hợp thủy động. 

Tính toán được các thông số hình học của bánh răng hộp số. Trình bày được tính toán, đường đặc 

tính của bộ biến mô và cách xác định tỷ số truyền của hộp số hành tinh. 

Hiểu rõ và nắm được động học của cơ cấu các đăng  cũng như số vòng quay nguy hiểm của trục 

các đăng;  

Trình bày và tính toán được các bộ phận ở trong cầu chủ động: truyền lực chính, vi sai, bán trục. 

5.2. Về kỹ năng: 

Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung trong chuyên ngành 

công nghệ ô tô;   

Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tính 

toán ô tô;  

Tính toán được mômen phanh cần thiết ở các cơ cấu phanh, cơ cấu phanh guốc và truyền động 

phanh.Tính toán, thiết kế được hình thang lái của hệ thống lái.  

Tính toán được hệ thống treo.  

5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  
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Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về nguyên lý, cấu tạo, những đặc điểm về động học 

và  động lực học của các cụm và hệ thống thuộc gầm xe ô tô. Cung cấp cho sinh viên những phương 

pháp tính toán cơ bản nhằm kiểm tra khả năng làm việc của các chi tiết, các cụm và hệ thống ở gầm ô tô. 

Đồng thời nó là cơ sở để thiết kế một mẫu xe mới hoặc cải tiến, cải tạo một mẫu xe cũ. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  :  

- Thực hành: 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Sinh viên nhận đề tài nghiên cứu và thực hiện đề tài. Nộp lại bài viết đề tài theo đúng hạn.  

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Thiết kế tính toán ly hợp  

1.1 Lựa chọn các thông số đầu vào  

1.2 Xác định mô men ma sát của ly hợp  

1.3 Xác định lực ép trên bề mặt đĩa ma sát  

1.4 Xác định số đôi bề mặt ma sát   

1.5 Xác định hành trình mở của đĩa ép  

1.6 Tính toán lò xo ép  

Chương 2: Thiết kế tính toán hộp số  

2.1 Lựa chọn các thông số đầu vào  

2.2 Xác định khoảng cách trục  

2.3 Tính toán bánh răng  
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2.4 Tính toán trục  

2.5 Tính toán đồng tốc  

2.6 Tính toán ổ  

2.7 Tính toán mối nối răng và mối nối then hoa  

Chương 3: Thiết kế tính toán bộ truyền các đăng  

3.1 Xác định số vòng quay nguy hiểm  

3.2 Lựa chọn các thông số kết cấu  

3.3 Tính toán các chi tiết chính  

Chương 4: Cầu chủ động  

4.1 Lựa chọn các thông số kết cấu  

4.2 Tính toán truyền lực chính  

4.3 Tính toán bán trục  

Chương 5: Thiết kế tính toán hệ thống treo  

4.1 Tính toán các chi tiết dẫn hướng  

4.2 Tính toán các chi tiết đàn hồi  

4.3 Tính toán các chi tiết giảm chấn  

Chương 6: Tinh toán hệ thống lái  

6.1 Động học của hình thang lái  

6.2 Lựa chọn tỷ số truyền trong dẫn động lái  

6.3 Thiết kế tính toán hình thang lái  

Chương 7: Thiết kế tính toán hệ thống phanh  

1.1 Tính toán mô mem phanh cần thiết ở cơ cấu phanh  

1.2 Tính toán cơ cấu phanh  

1.3 Tính toán đẫn động phanh  

10. Phương pháp giảng: 

- Hướng dẫn thực hiện. 
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- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu đồ án học phần Kết cấu, tính toán ô tô. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. TS.Nguyễn Nước, 2013, Hệ thống truyền lực trên ô tô, ĐH GTVT Tp. HCM. 

[2]. Đặng Quý, 2015, Thiết kế ô tô, NXB Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật.  

[3]. GS. TSKH. Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên, 1996, Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo, 

NXB Khoa học và Kỹ thuật.  

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000026 

2. Tên học phần: Kỹ thuật an toàn lao động ngành ô tô 

3. Số tín chỉ: 1 (1/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong 

các môi trường cơ khí đặc trưng. Kỹ thuật an toàn lao động trong các xí nghiệp công nghiệp, cùng 

các biện pháp phòng tránh ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao 

động. 

5.2. Về kỹ năng: 

Nắm được kiến thức cơ bản về việc bảo hộ lao động, các điều kiện vệ sinh trong lao động như 

phòng chống cháy, nổ, bụi, tiếng ồn, chất phóng xạ. 

5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp các khái niệm, kiến thức cơ bản về việc bảo hộ lao động; các điều kiện vệ sinh trong 

lao động như phòng chống cháy, nổ, bụi, tiếng ồn, chất phóng xạ; cũng như các kỹ thuật trong an toàn 

lao động như an toàn điện, phòng chống cháy, nổ, an tòan khi thiết kế, vận hành và sử dụng máy móc cơ 

khí… 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 10 tiết 

- Làm bài tập trên lớp  : 2 tiết 

- Thảo luận  : 3 tiết 

- Tự học : Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, Nguyên lý động cơ đốt trong. 
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8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

- Các môn học tiên quyết: Không 

            - Các môn trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học an toàn lao động                       

1.1 Một số khái niệm cơ bản 

1.2 Phân tích điều kiện lao động 

Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động                                                                   

2.1 Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động 

2.2.Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất công nghiệp 

2.3 Tiếng ồn và rung động trong sản xuất công nghiệp 

2.4 Phòng chống bụi trong sản xuất công nghiệp 

2.5 Vấn đề chiếu sáng trong sản xuất công nghiệp 

2.6 Phòng chống tác hại của chất phóng xạ 

2.7 Phòng chống điện từ trường 

Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động công nghiệp                                           

3.1 Kỹ thuật an toàn điện 

3.2 Kỹ thuật an tòan trong cơ khí, thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng     

3.3 Kỹ thuật an toàn hóa chất 

3.4 Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất công nghiệp 

Bài tập:          

Chương 4: Tác hại của các chất ô nhiễm trong khí xã Động cơ đốt trong đối với môi 

trường                                                                                                                

            4.1Giới thiệu chung 

            4.2 Ô nhiễm không khí là gì? 
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            4.3 Tác hại của các chất ô nhiễm từ khí xả động cơ 

            4.4 Quy trình kiểm tra định kỳ mức độ phát sinh ô nhiễm của ô tô  

Thảo luận:           

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Kỹ thuật an toàn CNKTOT” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Giáo trình an toàn điện - NXB Giáo dục-2004 

[2]. Khoa học kỹ thuật bảo hòa lao động trong nông nghiệp - GS.TS.Phạm Xuân Vương – Hà Nội – 

2006. 

[3]. Tài liệu Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp - Bộ Lao động Thương binh & 

xã hội – 2008. 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000027 

2. Tên học phần: Ô tô và môi trường 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chất gây ô nhiễm môi trường do ô tô thải ra, các qui 

trình kiểm tra mức độ ô nhiễm. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành những ý tưởng khoa học nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường do ô tô thải ra. 

 

5.3. Thái độ: 

Có ý thức trách nhiệm với môi trường xung quanh. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học bao gồm các vấn đề ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của ô tô như về khói thải từ động cơ, 

tiếng ồn do ô tô gây ra,…, bên cạnh đó cũng đưa ra các biện pháp khắc phục các hiện tượng đó. Môn 

học là cơ sở khoa học để hình thành những ý tưởng mới cho việc ứng dụng các nguồn năng lượng mới 

trên ô tô. 

 
7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Các môn học tiên quyết: Không  

            Các môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Khảo sát vấn đề ô nhiễm môi trường và lựa chọn nguồn năng lượng thay thế 

1.1 Vấn đề ô nhiễm môi trường. 

1.2 Nhu cầu về nhiên liệu thay thế. 

Chương 2: Qui trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô 

2.1 Lịch sử phát triển: 

2.2 Qui trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm: 

2.3 Cơ sở xây dựng các quy trình đo ô nhiễm 

2.4. Quy trình thử của một số nuớc 

2.4.1. Quy trình thử của Mỹ 

2.4.2. Quy trình thử của Cộng dồng Châu Âu 

2.4.3. Quy trình thử của Nhật Bản 

2.5. Nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong khí xả ô tô: 

2.5.1. Các chất ô nhiễm thể khí 

2.5.2. Các quy định về nồng độ bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel 

2.6. Quy trình kiểm tra định kì mức độ phát sinh ô nhiễm của ô tô: 

2.6.1 Quy định về kiểm tra sơ bộ mức độ phát ô nhiễm của ô tô ở các nuớc phát triển 

2.6.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 

Chương 3: Ô nhiễm từ xe diedel 

3.1 Ô nhiễm từ xe xăng: xe xăng thải ra khí độc gồm CO, CH, NOx, SO2, SO3, PbCL2 

3.1.1 CO: 

3.1.2 CH: 

3.1.3 NOx 

3.1.4 Các chất độc hữu cơ của chì 

3.1.5 SO2: 

3.1.6 Mù quang hóa 

3.1.7 Sự hình thành các chất độc trong động cơ xăng 
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3.2 Ô nhiễm từ xe Diesel 

3.2.1 Sự hình thành các chất độc hại 

3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành các chất độc hại trong động cơ ô tô 

3.3.1 Đối với động cơ xăng 

3.3.2 Đối với động cơ diesel: ở động cơ diesel ảnh hưởng đến sự phát thải các chất độc hại trong động 

cơ do các nguyên nhân sau 

3.4 Các biện pháp khống chế lượng khí độc trong động cơ 

3.4.1 Đối với động cơ xăng 

3.4.2 Đối với động cơ diesel 

Chương 4: Tiếng ồn của xe có động cơ 

4.1 Tác hại 

4.2 Các giải pháp giảm tiếng ồn cho xe cơ giới 

Chương 5: Các biện pháp kỹ thuật làm giảm mức độ ô nhiễm của động cơ đốt trong 

5.1 Giảm mức độ phát sinh ô nhiễm ngay từ nguồn 

5.1.2 Ðộng cơ đánh lửa cưỡng bức 

5.1.3 Ðộng cơ Diesel 

5.2 Xử lý khí xả bằng bộ xúc tác 

5.2.1 Bộ xúc tác ba chức năng 

5.2.2 Bộ xúc tác oxy hóa dùng cho động cơ diesel 

5.3 Lọc hạt rắn 

5.3.1 Kỹ thuật lọc bồ hóng 

5.3.2 Lọc tái sinh 

Chương 6: Xu hướng phát triển động cơ ô tô nhằm làm giảm ô nhiễm môi trường 

6.1 Cải tiến tính năng động cơ truyền thống 

6.1.1 Động cơ đánh lửa cưỡng bức với hỗn hợp cháy hoàn toàn lý thuyết 

6.1.2 Động cơ Diesel 

6.2 Các kỹ thuật đối với động cơ 2 kỳ 

6.3 Động cơ 4 kỳ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp 

6.4 Ô tô dùng điện 

Chương 7: Các xu hướng mới trong ngành dưới góc độ môi trường 

7.1 Các nguồn năng lượng mới có thể dùng cho động cơ đốt trong 

7.1.1 Những yêu cầu cơ bản đối với nhiên liệu thay thế 

7.2 Các dạng nhiên liêu thay thế 

7.2.1 Hơi dầu mỏ hóa lỏng (LPG – Liquefiel Petrolem Gas) 

7.2.2 Khí thiên nhiên nén hoặc hóa lỏng (CNG – Compressed Natural Gas hoặc LNG – Liquelied 

Natural Gas) 

7.2.3 Các loại cồn 

7.2.4 Diemethyl Ether: DME (C2H60) 
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7.2.5 Nhiên liệu sinh khối 

7.2.6 Hydrogence 

7.3 Các dạng động lực khác 

Chương 8: Pin nhiên liệu nguồn năng lượng thay thế hữu ích 

8.1 Khái quát về pin nhiên liệu 

8.1.1 Những tác nhân hình thành và sự phát triển của Pin nhiên liệu 

8.1.2 Lịch sử của pin nhiên liệu - fuel cell 

8.1.3 Phân loại pin nhiên liệu 

8.1.4 pin nhiên liệu 

8.2 Nguyên lý làm việc của các loại pin nhiên liệu 

8.2.1 Giới thiệu chung 

8.2.2 Các loại pin nhiên liệu H2/O 

8.3 Ứng dụng pin nhiên liệu trên ô tô 

8.3.1 Vấn đề môi trường của Pin nhiên liệu 

8.3.2 Kỹ thuật xe hiện hiện nay 

8.3.3 Sô lượng dòng xe sử dụng Pin nhiên liệu 

8.4 Một vài ứng dụng pin nhiên liệu của các hãng ô tô hiện nay 

8.5 Tóm tắt và triển vọng tương lai 

8.5.1 Công nghệ hydro (nhiên liệu raén, lõang, khí) 

8.5.2 Triển vọng của kỹ thuật pin nhiên liệu 

8.5.3 Một vài nhận định về tế bào nhiên liệu 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Tổng 

Lên lớp Thực hành thí 

nghiệm, thực hành 

giáo trình, rèn nghề 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

  

Chương 1: Khảo sát vấn đề ô 

nhiễm môi trường và lựa chọn 

nguồn năng lượng thay thế 

2 tiết         2 

Chương 2: Qui trình đo các chỉ 

tiêu ô nhiễm của ô tô 

2 tiết   1 tiết     3 

Chương 3: Ô nhiễm từ xe 

diedel 

  

3 tiết   1 tiết     4 

Chương 4: Tiếng ồn của xe có 

động cơ 

3 tiết   1 tiết     4 

Chương 5: Các biện pháp kỹ 

thuật làm giảm mức độ ô 

nhiễm của động cơ đốt trong 

3 tiết   1 tiết     4 
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Chương 6: Xu hướng phát 

triển động cơ ô tô nhằm làm 

giảm ô nhiễm môi trường 

3 tiết   2 tiết     5 

Chương 7: Các xu hướng mới 

trong ngành dưới góc độ môi 

trường 

3 tiết   1 tiết     4 

Chương 8: Pin nhiên liệu 

nguồn năng lượng thay thế hữu 

ích 

3 tiết   1 tiết     4 

Tổng 30 
 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Ô tô và môi trường” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bùi Văn Ga (cb), Ô tô và môi trường, NXBKHKT – 2003. 
 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000028 

2. Tên học phần: Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Có kiến thức tính toán, thiết kế các chi tiết, hệ thống bộ phận trong động cơ đốt trong. 

Có khả năng xác định các sự ảnh hưởng của các thành phần, hệ thống trong việc cải tiến hiệu suất 

động cơ, giảm khí xả và tiết kiệm nhiên liệu trong động cơ. 

5.2. Về kỹ năng: 

Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành. 

Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

nguyên lý động cơ. 

 

5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô các kiến thức cơ bản về các phàn 

mềm mô phỏng chuyên ngành trong việc thiết kế, tính toán động cơ. Các phần mô phỏng chuyên 

ngành như: Matlab, Advisor, ESP, AVL boost, Ansys, Labview CFD ... được trang bi cho sinh viên 

để mô phỏng, thiết kế, tính toán các hệ thống, bộ phận trong động cơ để từ đó đưa ra các so sánh và 

các giải pháp nâng cao hiệu suất, suất tiêu hao nhiên liệu, khí xả trên động cơ. Bên cạnh đó, thông 

qua các kiến thức này sinh viên có thể đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu các hệ thống trên động cơ.   

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp  :  
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- Thảo luận  :  

- Tự học  :  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Tuần Nội dung 
Tồng số tiết 

LT TH 

1  

Chương 1: Khái quát về động cơ đốt trong 2  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

Chương 1: Khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong 

- Tổng quan động cơ đốt trong. 

- Các thông số đặc trưng của động cơ đốt trong 

- Nhiên liệu và nhiệt hoá học của hỗn hợp hoà khí 

- Các chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong. 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận nhóm 

+ Trình chiếu 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

Tìm hiểu các hướng cải tiến trong động cơ đốt trong 

  

2  Chương 2: Phấn mềm Matlab 2  



133 

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

1.1 Giới thiệu về Matlab 

1.2 Các lệnh Matlab trong m-file 

 

 PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

Bài tập ứng dụng các lệnh trong Matlab  

  

3  

Chương 2: Phấn mềm Matlab (tiếp theo) 2  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

2.3 Giới thiệu Simulink trong Matlab  

2.4 Giới thiệu các Demos về các hệ thống ô tô trong Matlab 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 

Tìm hiểu ý nghĩa của các hệ thống ô tô trong Matlab (bài 

tập nhóm) 

  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Chương 3: Mô hình hoá động cơ đốt trong 2  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) 

Nội dung GD lý thuyết: 

3.1 Quá trình nạp và xả trong động cơ đốt trong 

3.2 Sự chuyển động dòng khí trong xy lanh: turbulence, swirl, 

squish, tumble … 

3.3 Mô hình hoá các xoáy lốc trong động cơ 

 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 
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5 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8) 

Ứng dung Matlab mô phỏng hệ thống nạp trên động cơ đốt 

trong 

2  

6 

Chương 3: Mô hình hoá động cơ đốt trong (tiếp theo) 
  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

3.4 Mô hình hoá quá trình cháy trong động cơ xăng 

3.5 Mô hình hoá quá trình cháy trong động cơ Diesel 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm  

 

 

2 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

So sánh mô hình cháy động cơ xăng và diesel 

  

7 

Chương 3: Mô hình hoá động cơ đốt trong (tiếp theo)   

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

3.6 Giới thiệu các phần mềm mô phỏng quá trình cháy 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

2  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2) 

Ứng dụng các phần mềm mô phỏng quá trình cháy 

  

8 

Chương 3: Mô hình hoá động cơ đốt trong (tiếp theo)   

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

3.7 Quá trình thải trong động cơ 

3.8 Sự tạo thành các thành phần độc hại trong khí xả 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

 

 

2 
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+ Thảo luận nhóm  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

Tìm hiểu các biện pháp khắc phục khí xả trên động cơ xăng và 

Diesel 

  

9 

Chương 4: Giới thiệu các phần mềm chuyên ngành 2  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

4.1 Giới thiệu phần mềm Advisor 

4.2 Thiết lập các mô hình trong Advisor 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

Ứng dụng Advisor tính toán mô phỏng động cơ thực 

  

10 

Chương 4: Giới thiệu các phần mềm chuyên ngành (tiếp 

theo) 

  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

4.3 Giới thiệu phần mềm ESP 

4.4 Mô phỏng tính toán hệ thống phân phối khí: ESPCAM 

4.5 Mô phỏng tính toán đặc tính nhiên liệu: ESPJAN 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

2  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

Kết hợp Advisor and ESP mô phỏng động cơ 

  

11 

12 

Chương 4: Giới thiệu các phần mềm chuyên ngành (tiếp 

theo) 

  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) 

Nội dung GD lý thuyết: 

4.4 Giới thiệu phần mềm mô phỏng AVL boost 

9.5 Giới thiệu phần mềm CFD 

4  
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PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8) 

Ứng dụng phần mềm trong mô phỏng 

  

13 

Chương 5: Các phần mềm trong thiết kế động cơ 
  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) 

Nội dung GD lý thuyết: 

5.1Giới thiệu phần mềm Ansys 

5.2 Ứng dụng Ansys trong thiết kế, phân tích các hệ thống, bộ 

phận trên động cơ 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

2  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

Ứng dụng Ansys trong thiết kế tính toán hệ thống trên động cơ 

(mỗi nhóm một hệ thống) 

  

14 

15 

Chương 5: Các phần mềm trong điều khiển động cơ  
  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) 

Nội dung GD lý thuyết: 

5.3 Giới thiệu phần mềm Labview 

5.4 Các ứng dụng Labview 

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

4  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8) 

Ứng dụng Labview trong điều khiển các hệ thống trên động cơ 

(mỗi nhóm một hệ thống điều khiển) 

  

Tổng cộng 
30  

 

10. Phương pháp giảng: 
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- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

 [1] J, B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1998. 

 [2] S, T. Turns, An Introduction to Combustion, McGraw-Hill, 2006. 

 [3] TS Nguyễn Bá Hải, lập trình Labview, Đại học SPKT, 2013.  

  
13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Willard W. Pulkrabek, Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, 

University of Wisconsin. 

      [2] Advanced Engine Technology, London Roal Institute of Technology, 1999 

      [3] I. Glassman, Combustion, ACADEMIC PRES, 1987 

      [4] R, S. Benson, The Thermodynamics and Gas Dynamics of Internal Combustion     

Engine, Oxford, 1982. 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000029 

2. Tên học phần: Kỹ thuật lái ô tô 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm vững chắc phương pháp vận hành và điều khiển ô tô. 

 
5.2. Về kỹ năng: 

Nhận thức công việc của ngành, yêu nghề, thực hiện tốt nội quy về an toàn lao động. 

 
5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, tự 

nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  

Tổng quan về lý thuyết lái xe, nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên lý cơ bản của phương pháp lái 

xe an toàn. 

Phương pháp vận hành và điều khiển ô tô. 

Thực hiện các bài thực tập lái xe trên thiết bị đào tạo lái xe điện tử Carsim II của Hàn Quốc. 

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 15 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp  :  

- Thảo luận  : Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV 

- Tự học  : Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

I. Phần lý thuyết cơ bản: 

Chương 1: Công tác kiểm tra an toàn xe máy 

1.1   Kiểm tra an toàn trước và sau khi khởi động động cơ. 

1.2   Kiểm tra trước và khi xe đang hoạt động. 

1.3   Kiểm tra, bảo dưỡng sau một ngày hoạt động. 

Chương 2: Kỹ thuật lái xe cơ bản 

2.1 Tìm hiểu các bộ phận trong buồng lái và các chức năng cơ bản 

2.2 Tư thế lái xe và cách thao tác các cơ cấu trong buồng lái (tay lái, tay số, chân ga, chân côn, chân 

thắng…) 

            + Thao tác lên và xuống xe 

            + Tư thế ngồi, tầm nhìn 

2.3 Thao tác điều khiển chân ga, chân ly hợp, chân phanh và phanh tay. 

            + Động tác đạp, nhả bàn đạp ly hợp 

            + Động tác điều khiển bàn đạp ga, bàn đạp phanh 

            + Động tác điều khiển phanh tay 

2.4 Thao tác tăng, giảm số  

Chương 3: Kỹ thuật lái xe trên đường 

3.1 Phương pháp căn đường 

3.2 Phương pháp lái xe đi thẳng 

3.3 Phương pháp lái xe khi chuyển hướng, quay đầu xe. 

3.4 Phương pháp lái xe đi trên đường vịng 

3.5 Phương pháp lái xe khi lên, xuống dốc 

3.6 Phương pháp lùi xe 

3.7 Phương pháp lái xe ban đêm 

  

II. Phần thực hành lái xe 

  

Bài thực hành số 1: Thực hiện thao tác điều khiển cơ bản khi lái xe 

1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II 

2- Trình tự thực hiện:Thao tác điều khiển tay lái và tay chuyển số 

-         Bước 1: Tư thế ngồi, cầm vành tay lái 

-         Bước 2: Thao tác điều khiển cần chuyển số 



140 

-         Bước 3: Động tác đạp và nhả bàn đạp ly hợp 

-         Bước 4: Động tác điều khiển bàn đạp ga 

-         Bước 5: Động tác điều khiển bàn đạp phanh chân và thắng tay 

-         Bước 6: Phối hợp các động tác điều khiển: chân ly hợp, chân ga, chân phanh, tay chuyển số, phanh 

tay 

 Bài thực hành số 2: Lái xe trên đường phẳng 

1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II 

2-     Trình tự thực hiện 

Thực hiện các bài tập lái xe cơ bản: 

-         Bước 1: Căn đường lái xe đi thẳng 

-         Bước 2: Lái xe chuyển hướng sang phải, sang trái 

-         Bước 3: Thực hành tăng, giảm tốc độ xe 

-         Bước 4: Phối hợp các thao tác khởi động, sang số, dừng xe… 

Bài thực hành số 3: Kỹ thuật Lái xe trên các loại đường 

1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II 

2-     Trình tự thực hiện: 

Các bài tập lái xe trên các loại đường : Chử S; T; Lùi xe & quay đầu.. 

Bài thực hành số 4: Bài kiểm tra tổng hợp 

1-     Thiết bị và dụng cụ thực hành: Thiết bị Lái xe điện tử Carsim II 

2-     Trình tự thực hiện: 

Thực hiện bài tập kiểm tra tổng hợp (Bài thi sát hạch lái xe ) 

Bài thực hành số 5: Vận hành- Lái xe trên ô tô thật 

1- Thiết bị: Ô tô tập lái 

 

Nội dung Hình thưc tổ chức dạy học môn học Tổng 

Lên lớp Thực hành 

thí nghiệm 

NC 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Nội dung 1: Thực hiện thao tác điều khiển 

cơ bản khi lái xe 

3      6   9 

Nội dung 2: Lái xe trên đường phẳng 3      6   9 

Nội dung 3: Kỹ thuật Lái xe trên các loại 

đường 

3      6   9 

Nội dung 4: Bài kiểm tra tổng hợp 3      6   9 

Nội dung 5: Vận hành  - Lái xe trên ô tô 

thật 

 3     6   9 

Tổng cộng 15      30   45 
 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình, thực hành. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 
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- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Kỹ thuật lái ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Phương pháp dạy thực hành lái xe - Cục đường bộ VN- Hà Nội, 2003 

[2]. Tài liệu hướng dẫn thực hành lái xe trên Cabin điện tử Carsim II  

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000030 

2. Tên học phần: Công nghệ lắp ráp ô tô 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Công nghệ lắp ráp là môn học tự chọn nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về qui 

trình chế tạo các chi tiết chính của động cơ ô tô. Tính toán thiết kế đồ gá phục vụ cho qui trình 

chế tạo. Các qui trình và dây chuyền thiết bị lắp ráp cụm chi tiết, hệ thống tổng thành ô tô. 
5.2. Về kỹ năng: 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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Qua môn học này giúp sinh viên nắm bắt được qui trình lắp ráp ô tô dạng công nghiệp, làm cơ 

sở cho kỹ năng thực hành thực tập tại các xí nghiệp lắp ráp ô tô và xí nghiệp chế tạo phụ tùng 

động cơ và ô tô. 
5.3. Thái độ: 

Chuyên cần học tập, chủ động tham gia vào bài học, có khả năng sáng tạo và khả năng tự học, 

tự nghiên cứu.  

6. Mô tả học phần:  

Môn học sẽ giới thiệu các nội dung sau: mô hình lắp ráp ô tô của các công ty, xí nghiệp có tại Việt Nam, 

thiết kế sơ bộ mô hình lắp ráp ô tô và trang thiết bị, máy móc cho qui trình. Phương pháp thiết kế và qui 

trình công nghệ hàn thùng xe, qui trình sơn thùng xe. Tính toán thiết kế đồ gá trong qui trình lắp ráp 

thùng xe, khung xe. Công nghệ lắp ráp dạng IKD, các dạng nhóm chi tiết IKD trong sản xuất ô tô. Nghiên 

cứu về vật liệu chế tạo phụ tùng ôtô, công nghệ chế tạo một số chi tiết chính trong động cơ như xi lanh, 

pít tông, trục khuỷu, trục cam... 

  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Lý thuyết  : 13 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp  : 2 tiết 

- Thảo luận  :  

- Tự học  : 60 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chương 1:     Mô hình lắp ráp ôtô ở Việt Nam. 

1.1 Quá trình hình thành và phát triển nền công nghiệp ôtô trên thế giới và ở Việt Nam. 

1.2 Các hình thức lắp ráp và chính sách thuế đối với ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam. 

1.3 Sơ đồ khối qui trình công nghệ lắp ráp ôtô. 

1.4 Thiết kế sơ bộ mô hình lắp ráp ôtô. 

1.5  Máy móc và trang thiết bị cho qui trình lắp ráp ôtô. 
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 Chương 2:     Phương pháp thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp ôtô 

2.1 Phương pháp luận xác định công nghệ lắp ráp ôtô tại Việt Nam hiện nay. 

2.2 Thiết kế qui trình công nghệ tổng quát. 

2.3 Thiết kế các nguyên công công cho dây chuyền sản xuất. 

 Chương 3:     Phương pháp thiết kế qui trình công nghệ hàn thùng xe. 

3.1 Phân loại thùng xe. 

3.2 Phân loại các phương pháp hàn. 

3.3 Phân tích qui trình công nghệ lắp ráp thùng xe. 

3.4 Phương pháp thiết kế đồ gá trong qui trình công nghệ lắp ráp thùng xe. 

3.5 Qui trình công nghệ hàn lắp thùng xe. 

3.6 Phương pháp tính toán, thiết kế, bố trí các trang thiết bị phân xưởng hàn thùng xe.  

 Chương 4:     Phương pháp thiết kế qui trình công nghệ sơn. 

4.1 Khái niệm cơ bản về công nghệ sơn. 

4.2 Qui trình sơn trong nền công nghiệp ôtô. 

4.3 Các phương pháp cơ bản gia công sơn. 

4.5 Qui trình công nghệ sơn ôtô. 

4.6 Dây chuyền sơn chính. 

4.7 Thiết kế kỹ thuật bể nhúng ED. 

 Chương 5:     Công nghệ lắp ráp IKD. 

5.1 Giới thiệu. 

5.2 Các nhóm chi tiết IKD trong sản xuất ôtô. 

5.3 Vật liệu chế tạo phụ tùng ôtô. 

5.4 Dung sai lắp ghép trong ôtô. 

5.5 Công nghệ chế tạo pít tông. 

5.6 Công nghệ chế tạo chốt pít tông. 

5.7 Công nghệ chế tạo séc măng. 

5.8 Công nghệ chế tạo thanh truyền. 

5.9 Công nghệ chế tạo trục khuỷu. 

5.10 Công nghệ chế tạo trục cam. 

5.11 Công nghệ chế tạo xi lanh. 

 

Nội dung Lý thuyết và Thực hành (tiết) Bài tập (tiết) 

Chương 1 7  

Chương 2 7  

Chương 3 10 1 

Chương 4 10  

Chương 5 9 1 

Tổng cộng 43 2 
 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình, thực hành. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 
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- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Công nghệ lắp ráp ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Hồ Tấn Chuẩn – Nguyễn Đức Phú – Trần Văn Tế - Nguyễn Tất Tiến. Kết cấu và tính toán 

động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Giáo dục – 1996. 

[2]. Phạm Minh Tuấn – Động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật – 1999. 

[3]. Nguyễn Trọng Hùng – Ninh Đức Tốn – Kỹ thuật đo– Nhà xuất bản Giáo dục – 2005. 

[4]. Nguyễn Văn Lộc – Công nghệ mạ điện. Nhà xuất bản Giáo dục – 2005. 

Ninh Đức Tốn – Sổ tay dung sai lắp ghép. NXB Giáo dục – 2005. 

  
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000031 

2. Tên học phần: Máy nâng chuyển 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Có kiến thức giải thích và lập luận để đặt và giải quyết vấn đề vận chuyển vật liệu.  

Năm được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy và thiết bị vận chuyển vật liệu. 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



145 

Nắm được ưu nhược điểm của từng loại, cũng như phạm vi sử dụng của các loại máy vận chuyển 

vật liệu. 

 Có khả năng lựa chọn, tính toán thiết kế các thiết bị vận chuyển thường gặp. 

5.2. Về kỹ năng: 

Phân tích, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong vận chuyển vật liệu. 

Lập được bản vẽ nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo cũng như bản vẽ thiết kế.   

Đọc tài liệu tiếng Anh để hiểu được các tiêu chuẩn thế giới về bản vẽ kỹ thuật. 

Có kỹ năng làm việc độc lập, cũng như làm việc nhóm trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 

 

5.3. Thái độ: 

Có thái độ học tập đúng đắn, thực hiện đầy đủ bài tập, tham gia đặt câu hỏi và hướng giải quyết, 

có ý thức học tập nâng cao trình độ và học tập suốt đời.  

6. Mô tả học phần:  

Môn học giảng dạy về máy và thiết bị dùng để vận chuyển vật liệu tĩnh tại. Máy và thiết bị nâng 

hạ dùng để vận chuyển tĩnh tại đối tượng là hàng hóa dạng khối thường có kích thước hoặc khối lượng 

thật lớn, hướng vận chuyển theo chiều thẳng đứng, quảng đường vận chuyển ngắn. Máy và thiết bị 

dùng để vận chuyển tĩnh tại đối tượng là hàng hóa dạng khối có kích thước hoặc khối lượng nhỏ, hướng 

vận chuyển theo chiều ngang, quảng đường vận chuyển có thể ngắn hoặc dài. Nội dung giảng dạy đi 

sâu về phương pháp, cấu tạo, nguyên lý làm việc và lý thuyết tính tóan của từng lọai máy và thiết bị.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 15 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp  :  

- Thảo luận  :  

- Tự học  : 60 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  



146 

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Tuần  Nội dung  CĐR chi tiết (LLOs)  Hoạt động 

dạy và học  

Hoạt động 

đánh giá  

1   Chương 1: Giới thiệu môn 

học   

1. Vị trí môn học  

2. Đối tượng nghiên cứu  

3. Nội dung của môn học  

4. Phương pháp học tập 

5. Giới thiệu các tiêu chuẩn 

về các loại máy nâng 

chuyển   

 1. Năm được đề 

cương môn học, cách 

đánh giá 2.  Biết các 

tiêu chuẩn về vật liệu 

và các loại máy nâng 

chuyển 

Thuyết giảng 

Thảo luận  

 Bài tập  

 

2  Chương 2: Máy nâng hạ 
2.1. Các đặc tính cơ bản của 
vật liệu vận chuyển   

2.2. Các đặc tính cơ bản của 

máy nâng hạ  

  

1. Tính chất của vật 

liệu thường gặp  

2. Các loại máy nâng 

thường gặp  

3. Các đặc tính cơ 

bản của máy nâng  

Thuyết giảng  

 Đặt  câu  

hỏi Thảo luận 

câu hỏi  

 Chuyên cần: 

Làm bài tập  

đầy đủ  

Chủ động đặt  

câu hỏi  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi  

3 Chương 2: Máy nâng hạ  

(tiếp theo)  

 2.3. Các cơ cấu và bộ phận 

máy chính  

    2.3.1. Cơ cấu nâng và kéo     

2.3.2.  Cơ cấu dừng và phanh  

    2.3.3.  Cơ cấu di động và 

các máy nâng tải chạy trên 
ray     2.3.4.  Cơ cấu quay  

 2.4. Các loại máy nâng 

đơn giản  

 1. Cấu tạo và 

nguyên lý hoạt động 

của các bộ phận máy 

chính 2. Các hư hỏng 

thường gặp đối với 

các bộ phận máy  

3. Năm được các loại 

máy nâng đơn giản 

và công dụng của 

từng  

loại  

  

 Thuyết  

giảng Thực 

hiện bài tập  

 Đặt  câu  

hỏi Thảo luận 

câu hỏi  

 Chuyên cần: 

Làm bài tập  

đầy đủ  

Chủ động đặt  

câu hỏi  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi  

4 Chương 3: Máy vận chuyển  

liên tục  

 3.1 Khái niệm chung 

và phân loại  3.2 

Băng tải   

1. Phân loại và công 

dụng của các loại 

máy vận chuyển liên 

tục 2. Khái niệm 

phân loai của băng 

tải  

Thuyết trình 

 tại lớp   

 Đặt  câu  

hỏi Thảo luận 

câu hỏi  

 Chuyên cần: 

Làm bài 

thuyết trình  

Chủ động đặt  

câu hỏi  
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    3.2.1. Khái niệm băng tải      

3.2.2. Ưu nhược điểm của 

băng tải   

    3.2.3. Phân loại băng tải     

3.2.4. Đặc điểm kết cấu các 

bộ phận chính băng tải  

    3.2.5. Các tính toán chính 

của băng tải   

3. Phạm vi sử dụng 

của từng loại băng 4. 

Cấu tạo và nguyên lý 

hoạt động của băng  

tải  

5. Các tính toán 

chính của băng tải  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi  

5 Chương 3: Máy vận chuyển 

liên tục (tiếp theo)  

 3.3. Xích tải   

    3.3.1. Khái niệm xich tải      

3.3.2. Ưu nhược điểm của 

xich tải   

    3.3.3. Phân loại xích tải  

3.3.4. Đặc điểm kết cấu các 

bộ phận chính xích tải  

    3.3.5. Các tính toán chính 

của xích tải   

1. Khái niệm 

phân loai của xích tải  

2. Phạm vi sử 

dụng  

của từng loại xích tải 

3. Cấu tạo và nguyên 

lý hoạt động của xích  

tải 

 4. Các tính toán 

chính của xích tải   

Thuyết trình 

 tại lớp   

Đặt  câu 

hỏi Thảo luận 

câu hỏi  

 Chuyên cần: 

Làm bài 

thuyết trình  

Chủ động đặt 

câu hỏi  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi  

6  Kiểm tra giữa kỹ - Phân 

công bài tập lớn   

2. Phân công nhóm bài tập 

lớn. Các đề bài tập lớn có 

thể là:  
Tính toán thiết kế một băng 

tải  

Tính toán thiết kế một xích 

tải  

Tính toán thiết kế một vít tải  

Tính toán thiết kế một gầu 

tải Tính toán thiết kế một 

thiết bị vận chuyển khí động  

1. Hoàn thành tốt 

bài kiểm tra giữa kỳ  

2. Lập được các 

nhóm tham gia thuyết 

trình  

Làm kiểm tra 

tại lớp,  

đề mở Chia  

nhóm và chọn  

nhóm trường  

 

7 Chương 3: Máy vận chuyển  

liên tục (tiếp tục)  

3.4. Gầu tải   

    3.4.1. Khái niệm gầu tải      

3.4.2. Ưu nhược điểm của 

gầu tải   

    3.4.3. Phân loại gầu tải  

    3.4.4. Đặc điểm kết cấu 

các bộ phận chính gầu tải  

    3.4.5. Các tính toán chính 

của gầu tải   

1. Khái niệm 

phân loai của gầu tải  

2. Phạm vi sử 

dụng  

của từng loại gầu tải 

3. Cấu tạo và nguyên 

lý hoạt động của gầu  

tải  

4. Các tính toán chính 

của gầu tải   

Thuyết trình 

 tại lớp   

 Đặt  câu  

hỏi Thảo luận 

câu hỏi  

 Chuyên cần: 

Làm bài 

thuyết trình  

Chủ động đặt  

câu hỏi  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi  

8 Chương 3: Máy vận chuyển  

liên tục (tiếp tục)  

 3.5. Vít tải   

1. Khái niệm 

phân loai của vít tải  

Thuyết trình 

 tại lớp   

 Chuyên cần: 

Làm bài 

thuyết trình  
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    3.5.1. Khái niệm vít tải      

3.5.2. Ưu nhược điểm của vít 

tải   

    3.5.3. Phân loại vít tải  

    3.5.4. Đặc điểm kết cấu 

các bộ phận chính vít tải  

    3.5.5. Các tính toán chính 

của vít tải   

2. Phạm vi sử 

dụng  

của từng loại vít tải  

3. Cấu tạo và 

nguyên lý hoạt động 

của vít tải 4. Các tính 

toán chính của vít tải   

Đặt  câu 

hỏi Thảo luận 

câu hỏi  

Chủ động đặt 

câu hỏi  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi  

 3.6. Vận chuyển khí động      
3.6.1. Khái niệm vận chuyển 
khí động   

    3.6.2. Ưu nhược điểm của 

vận chuyển khí động     

 3.6.3. Phân loại vận chuyển 

khí động  

    3.6.4. Đặc điểm kết cấu 

các bộ phận chính vận 

chuyển khí động  

    3.6.5. Các tính toán chính 

của vận chuyển khí động  

 

1. Khái niệm 

phân loai của thiết bị 

vận chuyển khí động  

2. Phạm vi sử 

dụng của từng loại 

thiết bị vận chuyển khí 

động  

3. Cấu tạo và 

nguyên lý hoạt động 

của thiết bị vận 

chuyển khí động  

4. Các tính toán 

chính của  thiết 

 bị  vận 

chuyển khí động 

Thuyết trình 

tại lớp 

   

Đặt câu hỏi  

Thảo luận câu 

hỏi 

 Chuyên cần: 

Làm bài 

thuyết trình  

Chủ động đặt  

câu hỏi  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi 

10 Báo cáo bài tập lớn   

Tính toán thiết kế một băng 

tải  

Tính toán thiết kế một xích 

tải  

Tính toán thiết kế một vít tải  

Tính toán thiết kế một gầu 

tải Tính toán thiết kế một 
thiết bị vận chuyển khí động  

Kỹ năng làm việc 

nhóm  

Kỹ năng làm việc độc 

lập  

Các nội dung của 

môn học  

  

Thuyết trình 

 tại lớp  

Trả  lời  

câu hỏi  

Chuyên cần: 

Thực hiện đầy 

đủ bài tập thực 

hành  

Làm bài tập  

đầy đủ  

Chủ động đặt  

câu hỏi  

Thảo luận trả 

lời câu hỏi  

 

Nội dung  
Hình thức tổ chức dạy học môn học (tiết)   

Tổng  
Lý thuyết  Bài tập trên lớp  Thảo luận  TH/TT  Tự học   

Chương 1  2   0  0 10   10 22 

Chương 2  4  0   0 10 20 34 

Chương 3  8 0  0 10 20  38 

KT giữa kỳ  1  0  0  0  0  1  

Báo cáo   0  0  0 0  10 10 



149 

TỔNG  15 0  0  30 60 105 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Máy nâng chuyển” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1].  Đào Trọng Thường, Nguyễn Đăng Hiến, Trần Doãn Thường, Võ Quang Phiên. Máy nâng 

chuyển tập 1, 2, 3. - NXB KHKT Hà Nội, 1986.   

[2].  Nguyễn Văn Hợp, Phạm Thị Nghĩa, Lê Hiện Hành. Máy trục – vận chuyển. NXB. Giao   

thông vận tải. Hà Nội. 2000.   

.   Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000032 

2. Tên học phần: Ma sát học 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Khái niệm về ma sát học (Tribology), các hiểu biết cơ bản về ma sát, mòn và bôi trơn  

Lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của Ma sát học và sự ứng dụng trong cuộc sống  

5.2. Về kỹ năng: 

Sinh viên sẽ tiếp cận các khái niệm về tribology và bản chất của ma sát, hao mòn, và bôi trơn. 

5.3. Thái độ: 

Nhận biết và phân biệt được các khái niệm cơ bản về ma sát, mòn và bôi trơn  

Các ứng dụng cơ bản của  Ma sát học trong kỹ thuật công nghiệp trên thế giới và Việt Nam.   

6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và các khả năng nhận biết về các vấn đề ma sát, 

mòn và bôi trơn của các máy móc thiết bị.  

Cụ thể đối với ngành kỹ thuật ô tô, học phần cung cấp người học khả năng  nhận biết và ứng dụng 

cũng như các biện pháp ngăn ngừa những ảnh hưởng không có lợi của  những tương tác về ma sát trong 

các hệ thống của ô tô, các dạng mòn có thể xảy ra ở các bộ phận khác nhau và ảnh hưởng của các yếu tố 

về kết cấu, vật liệu,  điều kiện sử dụng, môi trường  đến quá trình mòn của các cặp chi tiết truyền động. 

Học phần cũng cung cấp cho người học những kiến thức mới nhất về lý thuyết bôi trơn và sự phát 

triển của vật liệu bôi trơn, ngoài các kiến thức bôi trơn truyền thống đã được đề cập đến ở các  môn học 

khác như bôi trơn thủy động, bôi trơn thủy tĩnh. Học phần  đi sâu giới thiệu một số kiến thức về các cơ 

chế bôi trơn đặc biệt như tựa thủy động, bôi trơn hấp phụ, bôi trơn được điều khiển bởi độ dài tương 

thích giữa phụ gia và dầu nền, bôi trơn màng mòn thay thế, cơ chế tự bôi trơn,  bôi trơn thủy động đàn 

hồi và bôi trơn hỗn hợp.   

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết  : 15 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp  : 6 tiết 
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- Thảo luận  :  

- Tự học  : 60 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

STT Chủ đề 

1 Khái niêm cơ bản về ma sát, hao mòn và bôi trơn 

2 Những thuyết cơ bản về ma sát ngoài   

3 Phương pháp thực nghiệm để xác định tính chất ma sát của vật liệu 

4 Bôi trơn và các dạng bôi trơn   

5 Mòn và các dạng mòn 

6 Một số vấn đề về vật liệu bôi trơn mới 

 

Vấn đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập  

Tự  

nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

Chủ đề 1 2  0 5 4 11 

Chủ  đề 2 2  2 5 6 15 

 Chủ đề 3 2  1 5 8 16 
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Chủ đề 4 3  3 5 14 25 

Chủ đề 5 3 3 3 5 17 31 

Chủ đề 6 3 3 3 5 7 21 

Tổng cộng 15 6  30  119 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Ma sát học” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1].  Gwidon W. Stachowiak Andrew W. Batchelor. Enginering tribology  (2.ed and 3.ed). 2005. 

Elsevier 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000033 

2. Tên học phần: Thực tập chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

3. Số tín chỉ: 5(0/5) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nghiên cứu, phân tích và lập luận được các kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn liên 

quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô  

So sánh và giải thích được các dữ liệu, kết quả thu thập để phản biện nội dung đề tài.  

Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để  thiết kế, tính toán, thử nghiệm,.. Hoặc mô phỏng 

quá trình hoạt động của hệ thống, cụm kết cấu liên quan đến đến nội dung đề tài.  

Nghiên cứu và tối ưu hóa quá trình chẩn đoán kỹ thuật và biện pháp khắc phục hiệu quả các vấn 

đề kỹ thuật đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô  

5.2. Về kỹ năng: 

Lập kế hoạch, triển khai thiết kế, tính toán cải tiến, thử nghiệm, kiểm tra và quản lý quá trình 

triển khai thực hiện đề tài.  

Xác định được những vấn đề cần triển khai, giải quyết và phạm vi giới hạn của đề tài, giải thích 

các thông số đặc trưng, đề xuất các giải pháp thử nghiệm và so sánh mức độ hiệu quả.   

Đề xuất các giải pháp, sáng kiến để giải quyết công việc, nâng cao hiệu suất trong quá trình thực 

hiện đề tài.  

Thao tác được các thiết bị, máy móc chuyên dùng trong quá trình công tác chuyên môn. Đọc và 

hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh  

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện tinh thần làm việc độc lập hoặc phối hợp tham gia vào hoạt động nhóm. Có tính trung 

thực, trách nhiệm với công việc, tuân thủ theo sự hướng dẫn của giáo viên, cập nhật các thông tin 

liên quan đề tài và phân tích xử lý  

Nhận biết được xu hướng phát triển của ngành và các công nghệ mới để ứng dụng vào triển  khai 

đề tài hoặc vấn đề kỹ thuật thực tế. 
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6. Mô tả học phần:  

Nếu không đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp. Đồ án tổng hợp tập trung vào các đề tài nghiên cứu 

ứng dụng, thực nghiệm, giải quyết hoặc làm rõ các vấn đề mang tính chất thực tế thuộc phạm trù ngành 

công nghệ kỹ thuật ô tô. Tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, ứng dụng một cách khoa học và sáng tạo. 

Đồng thời, qua đó sinh viên có thể rèn luyện khả năng tư duy, cách nhận định vấn đề và phương pháp 

giải quyết một cách độc lập và sáng tạo.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết:  

- Thực hành: 120 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

BÀI SỐ  TÊN BÀI  

Số tiết  
Phương 

pháp, hình 

thức tổ  

chức dạy 

học   

LT  TH  

BÀI 1  

  

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT VÀ ĐĂNG KÝ 

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP  

1.1 Tên đề tài   

1.2 Tổng quan đề tài  

1.3 Kế hoạch thực hiện đề tài  

1.4 Các biểu mẫu, phụ lục hướng dẫn thuyết minh đề tài  

1.5 Củng cố kiến thức liên quan đến nội dung đề tài  

  10 Thuyết  

trình,   

Thảo luận, 

Nghiên  

cứu bài 

học, đọc 

tài liệu 

tham khảo  
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BÀI 2  

  
 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI   

2.1 Phân tích và lên phương án xử lý các dữ liệu ban đầu   

2.2 Trình bày các phương án triển khai thực hiện đề tài  

2.3 Triển khai các nội dung thực hiện đề tài theo kế hoạch  

  130  Thực 

nghiệm,  

Thảo luận  

 

 2.4 Thực nghiệm, kiểm tra và đánh giá các 

giai đoạn trong quá trình thực hiện đề 

tài.  

2.5 Đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề 

kỹ thuật trong quá trình thực hiện đề 

tài.  

2.6 Báo cáo, so sánh và nhận xét kết quả 

thực hiện  

2.7 Hướng dẫn nội dung thuyết minh đề tài 

đồ án tổng hợp  

   

BÀI 3  THUYẾT TRÌNH, PHẢN BIỆN ĐỒ  

ÁN TỔNG HỢP  

5.1 Phương pháp thuyết trình, đúng theo 

yêu cầu nội dung, thời gian.  

4.2 Chuẩn bị tất cả các nội dung, kiến thức 

liên quan đến đề tài.  

  10  Thuyết  

trình,  

Thảo luận  

TỔNG CỘNG:    150   

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 
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- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Quy trình hướng dẫn “Thực tập Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1].  Gwidon W. Stachowiak Andrew W. Batchelor. Enginering tribology  (2.ed and 3.ed). 2005. 

Elsevier 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000034 

2. Tên học phần: Chuẩn đoán kỹ thuật ô tô 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

 Có trình độ tiếng Anh: Trình độ Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp IELTS 3.5 hoặc tương đương; 

 Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, cơ học kỹ thuật, sức bền vật liệu, vẽ 

kỹ thuật cơ khí, bảo vệ môi trường,… trong việc phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật 

chuyên ngành; 

 Hiểu và vận dụng kiến thức kiến thức cơ sở của ngành cơ khí như vật liệu kỹ thuật, cơ sở 

thiết kế máy, kỹ thuật điện và điều khiển, kỹ thuật đo, kỹ thuật thủy khí, tin học ứng dụng 

trong cơ khí,... trong việc phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, trong 

tính toán thiết kế, lập quy trình sản xuất linh kiện và lắp ráp, chẩn đoán, lập kế hoạch và 

phương án sửa chữa, trong quản lý và khai thác ô tô, xe chuyên dùng; 

Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành trong 

tính toán, mô phỏng, thực nghiệm để nghiên cứu phát triển một số vấn đề kỹ thuật chuyên sâu 

cho xe hybrid, xe điện, xe chuyên dùng 

5.2. Về kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ kỹ thuật theo công nghệ CAD 2D, phần mềm 

thiết kế và phân tích tối ưu hóa thiết kế theo công nghệ CAD 3D như NX, Catia, các phần 

mềm tính toán mô phỏng như Ansys, Adams và các phần mềm chuyên dụng khác; 

 Khả năng sử dụng các dụng cụ, các loại thiết bị chuyên dùng để chẩn đoán và sửa chữa ô tô, 

xe chuyên dùng; 

 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, khả năng tư duy, khả năng lập kế hoạch 

và quản lý, v.v.. 

5.3. Thái độ: 

 Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và tuân thủ pháp luật; 

 Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, 

cộng đồng và xã hội, có tinh thần ham học hỏi, kiên trì và sẵn sàng chấp nhận thử thách, cạnh 

tranh về nghề nghiệp. 

6. Mô tả học phần:  
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 Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, thao tác và khai 

thác sử dụng các thiết bị hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

 Mặt khác sinh viên được trang bị kiến thức về các phương pháp chẩn đoán trong đó có phương 

pháp chẩn đoán máy tự động, hiện đại trong kỹ thuật ô tô. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH BT 

 

 

Chương 1 

Những vấn đề chung về chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 

1. 1. Đặc điểm, quy trình công nghệ chung chẩn đoán, bảo 

dưỡng và sửa chữa ô tô 

1. 2. Các thiết bị, dụng cụ dùng trong bảo dưỡng, sửa chữa 

ô tô 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

 

Chương 2 

Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ ô tô 

2. 1. Những vấn đề chung về chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa 

chữa động cơ 

2. 2. Chẩn đoán, bảo dưỡng toàn bộ động cơ 

2. 3. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống, tổng 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

0 
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thành động cơ 

 

 

Chương 3 

Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực 

3. 1. Đặc điểm hư hỏng, chẩn đoán, bảo dưỡng hệ thống 

truyền lực 

3. 2. Chẩn  đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm, tổng 

thành của hệ thống truyền lực 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

Chương 4 

Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô 

4. 1. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa cụm bánh xe 

4. 2. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái 

4. 3. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh 

4. 4. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

 

Chương 5 

Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống khác 

trên ô tô 

5. 1. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện động 

cơ 

5. 2. Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện thân 

xe 

5. 3. Sửa chữa khung vỏ 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

Tổng số 30 30 0 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 
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- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Bài giảng “Chuẩn đoán kỹ thuật ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Khắc Trai. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô. NXB GTVT. Hà Nội, 2007; 

[2]. Ngô Khắc Hùng. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô. NXB GTVT. Hà Nội, 2001; 

[3]. Tài liệu chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa của các hãng: Toyota, Hyundai, Ford, v.v. 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000035 

2. Tên học phần: Điều khiển tự động ô tô 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

 Có trình độ tiếng Anh: Trình độ Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp IELTS 3.5 hoặc tương đương; 

 Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, cơ học kỹ thuật, sức bền vật liệu, vẽ 

kỹ thuật cơ khí, bảo vệ môi trường,… trong việc phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật 

chuyên ngành; 

 Hiểu và vận dụng kiến thức kiến thức cơ sở của ngành cơ khí như vật liệu kỹ thuật, cơ sở 

thiết kế máy, kỹ thuật điện và điều khiển, kỹ thuật đo, kỹ thuật thủy khí, tin học ứng dụng 

trong cơ khí,... trong việc phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, trong 

tính toán thiết kế, lập quy trình sản xuất linh kiện và lắp ráp, chẩn đoán, lập kế hoạch và 

phương án sửa chữa, trong quản lý và khai thác ô tô, xe chuyên dùng; 

Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành trong 

tính toán, mô phỏng, thực nghiệm để nghiên cứu phát triển một số vấn đề kỹ thuật chuyên sâu 

cho xe hybrid, xe điện, xe chuyên dùng 

5.2. Về kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ kỹ thuật theo công nghệ CAD 2D, phần mềm 

thiết kế và phân tích tối ưu hóa thiết kế theo công nghệ CAD 3D như NX, Catia, các phần 

mềm tính toán mô phỏng như Ansys, Adams và các phần mềm chuyên dụng khác; 

 Khả năng sử dụng các dụng cụ, các loại thiết bị chuyên dùng để chẩn đoán và sửa chữa ô tô, 

xe chuyên dùng; 

 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, khả năng tư duy, khả năng lập kế hoạch 

và quản lý, v.v.. 

 

5.3. Thái độ: 

 Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và tuân thủ pháp luật; 

 Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, 

cộng đồng và xã hội, có tinh thần ham học hỏi, kiên trì và sẵn sàng chấp nhận thử thách, cạnh 
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tranh về nghề nghiệp. 

 

6. Mô tả học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, thao tác và khai thác 

sử dụng các thiết bị hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

Mặt khác sinh viên được trang bị kiến thức về các phương pháp chẩn đoán trong đó có phương 

pháp chẩn đoán máy tự động, hiện đại trong kỹ thuật ô tô. 

 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

Khái quát về hệ thống điện và điện tử ô tô 

1. 1. Tổng quát về mạng điện và các hệ thống điện trên ô tô 

1. 2. Xu hướng phát triển của trang bị điện ô tô 

1. 3. Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện 

 

 

2 

 

 

3 
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Chương 2 

Hệ thống cung cấp điện trên ô tô 

2. 1. Khái quát chung về hệ thống 

2. 2. Ắc quy 

2. 3. Máy phát điện 

2. 4. Bộ tiết chế 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

Chương 3 

Hệ thống khởi động 

3. 1. Nhiệm vụ và phân loại 

3. 2. Cấu tạo của hệ thống khởi động bằng động cơ điện 

3. 3. Máy khởi động 

3. 4. Hệ thống hỗ trợ khởi động cho động cơ diesel 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Chương 4 

Hệ thống đánh lửa 

4. 1. Khái quát chung về hệ thống 

4. 2. Hệ thống đánh lửa thường 

4. 3. Hệ thống đánh lửa bán dẫn 

4. 4. Hệ thống đánh lửa trực tiếp 

 

 

5 

 

 

4 

 

Chương 5 

Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 

5. 1. Hệ thống chiếu sáng 

5. 2. Hệ thống tín hiệu 

 

3 

 

4 

 

 

Chương 6 

Các hệ thống điện tử hiện đại trên ô tô 

6. 1. Khái quát chung 

6. 2. Các loại cảm biến và tín hiệu 

6. 3. Điều khiển các hệ thống động cơ 

6. 4. Điều khiển các hệ thống thuộc gầm ô tô 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

Chương 7 

Hệ thống điều hoà không khí 

7. 1. Khái niệm chung 

7. 2. Hệ thống làm lạnh 

7. 3. Hệ thống sưởi ấm 

 

 

3 

 

 

4 
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Tổng số 30 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Bài giảng “Chuẩn đoán kỹ thuật ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Khắc Trai. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô. NXB GTVT. Hà Nội, 2007; 

[2]. Ngô Khắc Hùng. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô. NXB GTVT. Hà Nội, 2001; 

[3]. Tài liệu chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa của các hãng: Toyota, Hyundai, Ford, v.v. 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000036 

2. Tên học phần: Quản lý dịch vụ ô tô 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Mô tả cơ cấu tổ chức và hoạt động của đại lý ô tô, chức năng và nhiệm vụ của các chức danh của 

phòng dịch vụ ô tô, các tiêu chuẩn vận hành và quy trình hoạt động dịch vụ của các hãng ô tô tại 

Việt Nam. 

Ứng dụng và phân tích các chỉ số đánh giá chất lượng phòng dịch vụ, đại lý ô tô. Đồng thời, là 

các tập tục văn hóa trong quản lý dịch vụ của các hãng sản xuất ô tô khác nhau. 

Tính toán và xây dựng quy trình vận hành các quy trình dịch vụ trong lĩnh vực tô ô. 

5.2. Về kỹ năng: 

  Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề quản lý các hoạt động dịch vụ 

trong  lĩnh vực kỹ thuật ô tô. 

 Trình bày và giải thích được quy trình hoạt động của dịch vụ ô tô. Mặc khác, có khả năng giao 

tiếp bằng                      tiếng Anh.  

 

5.3. Thái độ: 

   Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, giao tiếp hoặc độc lập và có phương pháp làm việc  khoa 

học. 

 Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, thái độ đạo đức nghề nghiệp trong việc quản lý dịch vụ 

bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa ô tô. 

 

6. Mô tả học phần:  
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Sinh viên không đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp. Môn học cung những kiến thức                cơ bản n các 

tiêu chuẩn nhân sự, quản lý điều hành dịch vụ ô tô. Các vấn đề về quản lý điều hành cơ sở dịch vụ ô 

tô, chức năng nhiệm vụ của các vị trí trong đại lý ô tô và các quy trình hoạt động về quản lý xưởng dịch 

vụ,trang bị các kỹ năng về dịch vụ và cách đánh giá hoạt động của xưởng dịch vụ cho sinh viên. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

BÀI SỐ 

 

TÊN BÀI 

Tổng số tiết Phương pháo 

tổ chức giảng 

dạy 
LT TH 

 

 

BÀI 1 

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT CÁC  HÃNG Ô TÔ 

1.1. Các tập đoàn và nhà cung cấp đường lối             phát 

triển 

1.2. Phát triển nguồn nhân lực 

 

 

3 

 

 

5 

 

Thuyết trình, 

Thảo luận 
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BÀI 2 

KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH Ô TÔ 

2.1. Chức năng phòng dịch vụ trong một đại lý 

2.2. Chức năng của đại lý trong ngành ô tô 

2.3. Vai trò, chức năng ngành ô tô trong giao  

thông vận tải 

3 

 

 

5 
Thuyết trình, 

Thảo luận 

 

BÀI 3 
TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH DỊCH VỤ 

3.1. Tiêu chuẩn Body Paint 

3.2. Tiêu chuẩn sửa chữa chung 

3 

 

4 Thuyết  trình, 

Bài tập 

 

BÀI 4 

QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

4.1. Sơ đồ khái quát của xưởng dịch vụ 

4.2. Cố vấn dịch vụ 

4.3. Bộ phận trực tiếp sửa chữa 

4.4. Bộ phận hỗ trợ 

4.5. Bộ phận phụ tùng 

3 

 

 

 

5 

 

Thuyết trình, 

Thảo  luận 

BÀI 5 

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ Ô 

TÔ 

5.1. Quy trình 7 bước 

5.2. Quy trình hoạt động của đại lý dịch vụ            ô tô 

3 6 Thuyết trình 

BÀI 6 

CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

CỦA ĐẠI LÝ TOYOTA 

6.1. Mục tiêu 

6.2. Các chỉ số chính về dịch vụ 

6.3. Cách sử dụng các chỉ số 

 

 

 

 

 

5 
Thuyết trình, 

Thảo luận 

Tổng cộng 
 

15 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  
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- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Quản lý dịch vụ ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Sửa chữa động cơ ô tô: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại. Bách khoa, 2017. 

[2]. Tăng Văn Mùi, 2010. Chẩn đoán-sửa chữa hệ thống điện trên xe 

mô tô đời mới. Khoa học và Kỹ Thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000037 

2. Tên học phần: Năng lượng mới sử dụng cho ô tô 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các các nguồn năng lượng mới trên ô tô. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành những ý tưởng khoa học mới để lựa chọn một nguồn năng phù hợp cho từng vùng địa 

lý khác nhau 

5.3. Thái độ: 

 Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, giao tiếp                hoặc độc lập và có phương pháp làm việc  

khoa học. 

Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, thái độ đạo đức nghề nghiệp trong việc quản lý dịch vụ 

bảo hành,  bảo dưỡng sửa chữa ô tô. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh sinh một số kiến thức về một số nguồn năng lượng ứng dụng trên ô 

tô như nhiên liệu cồn, nhiên liệu biodiesel, pin nhiên liệu, nguồn năng lượng điện,…. Từ đó nó là cơ sở 

để đánh giá chất lượng của các nguồn năng lượng này. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  
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Môn học tiên quyết: Nguyên lý máy 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

Dầu thực vật – Biodiesel 

1.1 Tìm hiểu về dầu thực vật 

1.1.1 Nhiên liệu dầu thực vật 

1.1.2 Nhiên liệu biodiesel 

1.1.3 Cây dừa 

1.2 Nghiên cứu động cơ sử dụng dầu thực vật và biodiesel 

1.2.1 Đặc điểm động cơ sử dụng dầu thực vật và biodiesel 

1.2.2 Các vấn đề cần thực hiện khi sử dụng dầu thực vật và 

biodiesel 

1.2.3 Sử dụng dầu dừa trên động cơ Kobuta RK125-2X-GE 

1.2.4 Sử dụng biodiesel trên động cơ diesel Vikyno RV70N 

1.3 Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật cải tiến động cơ diesel để 

sử dụng nhiên liệu dầu thực vật 

1.3.1 Thiết kế bố trí chung cải tiến động cơ diesel để dung 

nhiên liệu dầu thực vật 

1.3.2 Thiết kế bố trí chung cải tiến động cơ diesel tĩnh tại để 

dung nhiên liệu dầu thực vật 

1.3.3 Thiết kế kỹ thuật cải tiến động cơ diesel tĩnh tại để dùng 

nhiên liệu dầu thực vật 

1.4 Dự án ứng dụng dầu thực vật và biodiesel vào phát 

triển nông thôn châu á 

1.4.1 Năng lượng và phát triển nông thôn 

1.4.2 Tại sao dùng nhiên liệu có nguồn gốc sinh khối 

1.4.3  Việc lựa chọn nhiên liệu có nguồn gốc sinh khối 

1.4.4  Vấn đề kinh tế 

1.4.5  Dầu thực vật được dùng như biodiesel 

1.5 Tổng kết về nghiên cứu nhiên liệu dầu thực vật và 

biodiesel 
1.5.1 Khả năng sử dụng dầu thực vật – biodiesel làm nhiên liệu 

cho động cơ đốt trong 

 

 

6 

 

 

0 
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  1.5.2 Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng nhiên liệu dầu thực 

vật và biodiesel 

 

 

Chương 2 

Nhiên liệu hóa lỏng LPG 

2.1 Giới thiệu 

2.1.2 Phương tiện giao thông và vấn đề ô nhiễm môi trường 

2.1.3 Các chất thải gây ô nhiễm môi trường và sự ảnh hưởng 

đến sức khỏe con người 

2.1.4 Những xu hướng nghiên cứu khắc phục 

2.2 Khái quát về LPG 

2.2.1 LPG là gì 

2.2.2 Thành phần hóa học của LPG 

2.2.3  Lý tính của LPG 

2.2.4  Các ưu điểm của nhiên liệu LPG 

2.2.5  Các ứng dụng của LPG 

2.2.6  Các vấn đề an toàn trong tồn trữ và sử dụng LPG 

2.2.7  So sánh các tính năng của LPG với các loại nhiên liệu 

khác 

2.3 Khả năng ứng dụng của LPG trên xe 

2.3.1 Các loại nhiên liệu khí sử dụng trên xe 

2.3.2 Các phương án chuyển đổi động cơ chạy bằng nhiên liệu 

truyền thống sang nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

2.3.3 Quá trình cháy của LPG trong động cơ đánh lửa cưỡng 

bức 

2.3.4 Các cụm chi tiết chính của LPG trên ô tô 

2.4 Thiết kế lắp đặt hệ thống LPG – xăng song song trên 

xe Kia Pride 

2.4.1 Sơ đồ hệ thống xăng – LPG trên xe Kia Pride 

2.4.2 Nguyên lý làm việc của hệ thống 

2.4.3 Thử nghiệm tính ô nhiễm môi trường 

2.5  Các thông tin về sự chuyển đổi LPG 45 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

Chương 3 

Pin nhiên liệu (Fuel cell) 

3. 1 Khái quát về pin nhiên liệu 

3.1.1 Những tác nhân hình thành và phát triển của pin nhiên 

liệu 

3.1.2 Lịch sử của pin nhiên liệu 

3.1.3 Ưu, nhược điểm của pin nhiên liệu 

3.1.4 Đặc điểm pin nhiên liệu 

3.1.5 Phân loại pin nhiên liệu 

3.1.6 Tiềm năng thị trường pin nhiên liệu và ước lượng chi phí 

3.1.7 Nguồn nhiên liệu sử dụng cho pin nhiên liệu 

3.2 Nguyên lý làm việc của các loại pin nhiên liệu 

3.2.1 Giới thiệu chung 

3.2.2 Các loại pin nhiên liệu 

3.3 Ứng dụng pin nhiên liệu trên ô tô 

3.3.1 Sơ lược về pin nhiên liệu trên ô tô 

3.3.2 Vấn đề môi trường của pin nhiên liệu 

 

 

6 

 

 

0 
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3.3.3 Kỹ thuật xe điện hiện nay 

3.3.4 Lịch sử về các loại xe sử dụng pin nhiên liệu 

3.3.5 Ứng dụng pin nhiên liệu trên ô tô 

3.3.6 Một vài ứng dụng của các hãng ô tô hiện nay 

 

 

Chương 4 

Nhiên liệu cồn 

4.1 Giới thiệu chung 

4.2 Tính chất của nhiên liệu cồn 

4.2.1 Nguồn gốc, tính chất của Ethanal 

4.2.2 Nguồn gốc, tính chất của Methanal 

4.2.3 Cấu trúc của nhiên liệu cồn 

4.2.4 Hỗn hợp xăng pha cồn 

4.2.5 So sánh nhiên liệu cồn với các nhiên liệu khác 

4.3 Những ưu nhược điểm chính khi sử dụng nhiên liệu cồn 

trên ô tô 

4.3.1 Ưu điểm 

4.3.2 Nhược điểm 

4.4 Phương án sử dụng nhiên liệu cồn trên ô tô 

4.4.1 Đối với cồn nguyên chất 

4.4.2 Đối với hỗn hợp xăng pha cồn 

4.4.3 Phun nước vào hỗn hợp xăng pha cồn 

4.4.4 Tình hình ô tô sử dụng nhiên liệu cồn trên thế giới 

4.4.5 Thành phần khí xả khi ô tô chạy cồn 

4.4.6 Cách nhận dạng ô tô chạy cồn ở một số hãng sản xuất 

4.5 Qui trình sản xuất nhiên liệu cồn 

 

 

6 

 

 

0 

 

Chương 5 

Ô tô điện và xe lai 

5.1 Xu hướng phát triển của xe điện 

5.1.1 Lịch sử phát triển của xe điện 

5.1.2 Những động cơ thúc đẩy sự phát triển của ô tô điện 

5.2 Đánh giá các nguồn năng lượng điện sử dụng cho ô tô 

điện 

5.2.1 Giới thiệu các loại accu dùng cho ô tô điện 

5.2.2 Lựa chọn accu dùng cho ô tô điện 

5.3 Đánh giá một số đặc tính của động cơ điện dùng trên ô 

tô 

5.3.1 Động cơ điện một chiều 

5.3.2 Động cơ điện xoay chiều 

5.4 Tìm hiểu về bộ chuyển đổi dòng điện DC – AC 

5.4.1 Giới thiệu 

5.4.2 Nguyên tắc cấu tạo của bộ nghịch lưu 

5.4.3 Bộ nghịch lưu áp ba pha 

5.5 Ô tô điện và xe lai 

5.5.1 Đặc tính động cơ điện và động cơ đốt trong 

5.5.2 Các kiểu phương tiện sử dụng năng lượng điện 

5.5.3 Ô tô điện cải tiến 

5.5.4 Xe hybrid 

 

6 

 

0 

Tổng số 30 0 
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10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Năng lượng mới sử dụng cho ô tô”. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Văn Thị Bông, Ô tô sử dụng năng lựong mới, ĐHBK TpHCM. 

[2]. Nguyễn Tất Tiến (cb), Nguyên lý động cơ đốt trong, NXBKHKT – 2001. 

[2]. Bùi Văn Ga (cb), Ô tô và môi trường, NXBKHKT – 2003. 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000038 

2. Tên học phần: Kiểm định xe cơ giới 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày và giải thích được các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương 

tiện cơ giới đường bộ.  

Trình bày được các bước thực hiện quy trình kiểm định ô tô tại Việt nam; o Mô tả được quy 

trình vận hành kiểm tra đánh giá thành phần khí thải của động cơ xăng và động cơ diesel;  

Trình bày được các vấn đề an toàn khi vận hành các thiết bị kiểm định ô tô;  

5.2. Về kỹ năng: 

Thành thạo trong việc nhận dạng, phân loại và đánh giá ưu khuyết điểm các loại thiết bị kiểm 

điịnh ô tô;  

Vận dụng và xử lý được các kết quả kiểm định các hệ thống trên ô tô để xác định tình trạng kỹ 

thuật của từng hệ thống, từ đó đề xuất được phương án sửa chữa hợp lý. 

5.3. Thái độ: 

 Có trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức trong học tập;  

Hình thành nhận thức về phát hiện vấn đề, thu thập thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến 

môn học;  

6. Mô tả học phần:  

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản sau: Nghiên cứu các tiêu chuẩn, những 

thông số kỹ thuật cần thiết để kiểm định ôtô, phân tích các phương pháp, những thiết bị cần thiết trong 

chẩn đoán kỹ thuật và kiểm định ôtô.   

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 28 tiết 

- Thực hành:  
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- Làm bài tập trên lớp: 2 tiết 

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

TIÊU CHUẨN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ  MÔI 

TRƯỜNG  

CỦA PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ  

1.1. Qui định chung   

1.2. Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện cơ 

giới đường bộ  

1.2.1.Tổng quát  

1.2.2.Hệ thống lái   

1.2.3.Hệ thống phanh  

1.2. 4.Hệ thống chiếu sáng tín hiệu  

1.3. Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường  

1.3.1.Đối với các phương tiện cơ giới đường bộ  

1.3. 2.Đối với các phương tiện cơ giới đường bộ đã sử dụng  

1.4. Chu kì kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ  

 

 

14 

 

 

1 
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Chương 2 

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH  

2.1. Làm thủ tục kiểm định  

2.2. Kiểm tra kỹ thuật  

2.2.1.Kiểm tra nhận dạng  

2.2.2.Kiểm tra phần trên và bên ngoài  

2.2.3.Kiểm tra trên băng thử  

2.2.3.1.Kiểm tra độ trượt ngang của bánh xe dẫn hướng  

2.2.3.2.Kiểm tra sai số của đồng hồ đo tốc độ  

2.2.3.3.Kiểm tra bộ giảm xóc  

2.2.3.4.Kiểm tra hiệu quả phanh phanh chính  

2.2.3.5.Kiểm tra hiệu quả phanh phanh tay  

2.2.4.Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, tín hiệu, các thiết bị khác 

liên quan đến an toàn, độ ồn, khí xả  

2.2. 5.Kiểm tra phần dưới phương tiện  

2.3. Lưu và xử lý số liệu  

2.4. Tiêu chuẩn khí thải và quy trình kiểm tra khí thải tại Việt 

nam  

2.4.1.Tiêu chuẩn khí thải  

2.4.2.Quy trình kiểm tra khí thải động cơ xăng  

2.4.3.Quy trình kiểm tra khí thải động cơ diesel  

 

 

14 

 

 

1 

Tổng số 28 2 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Kiểm định xe cơ giới” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Thông tư 10/2009/TT-BGTVT Về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ.  

[2]. Michael Plint. Anthony martyr, Engine testing (theory and practice), Butterworth heinemann, 

1997;  

[3]. Constantine D. Rakopoulos, Evangelos G. Giakoumis, Diesel Engine Transient Operation 

Principles of Operation and Simulation Analysis, 2009 Springer-Verlag London Limited.  

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000039 

2. Tên học phần: Xe cơ giới chuyên dụng 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan, kết cấu, nguyên lý hoạt động các hệ thống 

của xe chuyên dùng trong lĩnh vực: giao thông công chính, xây dựng, nông nghiệp...; giúp người học có 

khả năng giải quyết những vấn đề trong thực tế bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác kỹ thuật xe cơ giới chuyên 

dụng.  

5.2. Về kỹ năng: 

Liệt kê các loại xe chuyên dụng và phân biệt đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cụm 

chi tiết, hệ thống, cơ cấu điều khiển trên các loại xe chuyên dụng  

Tính toán hiệu quả kinh tế khi khai thác và vận hành xe chuyên dụng 

Áp dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết một số vấn đề thông dụng trong vận hành, bảo dưỡng, 

sửa chữa một loại xe chuyên dụng cụ thể. 

5.3. Thái độ: 

 Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, giao tiếp                 hoặc độc lập và có phương pháp làm việc  

khoa học. 

Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, thái độ đạo đức nghề nghiệp trong việc quản lý dịch   vụ 

bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa ô tô. 

 

6. Mô tả học phần:  

 Học phần cung cấp kiến thức cho người học để phân biệt công dụng, ý nghĩa, và vai trò của các 

loại xe chuyên dụng; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tính hiệu quả kinh tế khi sử dụng; Kiến thức tổng quát, 
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đặc điểm, nguyên lý các thiết bị và hệ thống được sử dụng phổ biến trên các loại xe chuyên dụng; Kiến 

thức thiết yếu đối với một số loại xe chuyên dụng trong các nền kinh tế quốc dân.    

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 28 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp: 2 tiết 

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT Bài 

tập 

 

 

Chương 1 

Tổng quan xe cơ giới chuyên dụng  

Công dụng, phân loại, yêu cầu xe cơ giới chuyên dụng. 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của xe cơ giới chuyên dụng. 

Nhu cầu và tính toán hiệu quả kinh tế của việc sử dụng xe 

chuyên dụng. 

 

 

2 

 

 

0 
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Chương 2 

Thiết bị động lực, truyền động của xe cơ giới chuyên dụng 

Thiết bị động lực (động cơ đốt trong, động cơ điện, bơm thủy 

lực, máy nén khí) 

Hệ thống truyền động trên xe cơ giới chuyên dụng (cơ khí, 

thủy lực). 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

Chương 3 

Hệ thống di chuyển của xe cơ giới chuyên dụng 

Hệ thống di chuyển bằng xích 

Hệ thống di chuyển bằng bánh lốp   

Hệ thống di chuyển bằng bánh sắt 

Di chuyển bằng cơ cấu tương tự. 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

Chương 4 

Hệ thống điều khiển của xe cơ giới chuyên dụng 

Phân loại, nguyên lý chức năng của hệ thống điều khiển xe cơ 

giới chuyên dụng 

Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận và toàn thể hệ 

thống trong trường hợp điều khiển có trợ lực thủy lực, khí nén 

hay điện 

Ưu nhược điểm của một số hệ thống điều khiển. 

 

 

6 

 

 

0 

 

Chương 5 

Chuyên đề một số loại xe cơ giới chuyên dụng trong các nền 

kinh tế 

Xe chuyên dụng trong xây dựng 

Xe chuyên dụng trong nông nghiệp 

Xe chuyên dụng trong vận tải 

Xe chuyên dụng trong các nền kinh tế khác. 

 

6 

 

2 

Tổng số 28 2 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Xe cơ giới chuyên dụng”. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

  Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000040 

2. Tên học phần: Hệ thống điều hòa và thiết bị tiện nghi trên ô tô 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Mô tả được đặc điểm hoạt động của hệ thống chống bó cứng phanh ABS; 

Giải thích được các đặc điểm kỹ thuật của hệ thống cân bằng điện tử; 

Giải thích được khái niệm và đặc điểm kỹ thuật của hệ thống lái trợ lực điện và điều khiển 4 bánh 

xe; 

Giải thích được các khái niệm về an toàn chủ động và an toàn bị động 

Phân tích và giải thích được cấu tạo và hoạt động của các phần tử và hệ thống túi khí; 

Giới thiệu và phân loại đặc điểm cấu tạo, sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống tránh va chạm trên 

ô tô 

Giải thích đúng công dụng của dây đai an toàn 

Khái quát và phân tích được chức năng, nguyên lý hoạt động của hệ thống khóa cửa trung tâm. 

Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống điều chỉnh tay lái 

Mô tả được nguyên lý hoạt động của hệ thống cảnh báo người lái xe 

5.2. Về kỹ năng: 

Phân tích các kiến thức trong môn học trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến các hệ thống được 

nêu trong môn học. 

Tổng hợp thông tin kỹ thuật công nghệ mới trên cơ sở các thông tin đa chiều thuộc lĩnh vực ô tô 

Thực hiện được các mô phỏng trên phần mềm chuyên dùng liên quan đến chuyển động của ô tô.   

Đồng  thời, đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

5.3. Thái độ: 

Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm hoặc độc lập và có phương pháp làm việc khoa học. 
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 Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để mô phỏng cải thiện hệ thống, bảo vệ quan điểm cá 

nhân. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần được bố trí tại học kỳ II, sinh viên năm 3. Hệ thống an toàn và ổn định trên ô tô là môn học 

cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản cho sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu sự vận hành ô tô một cách 

an toàn nhờ sự hỗ trợ các hệ thống sự ổn định và bảo vệ người ngồi trên xe như: hệ thống phanh ABS, 

hệ thống cân bằng xe giúp xe ổn định khi quay vòng, khởi hành ngang dốc, cảnh báo va chạm, hệ 

thống túi khí,…. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

BÀI SỐ 

 

TÊN BÀI 

Số tiết 
Phương pháp, 

hình thức tổ 

chức 

dạy học 

LT TH 
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BÀI 1 

HỆ THỐNG PHANH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH, AN TOÀN 

CỦA Ô TÔ 

1.1 Động lực học ô tô khi tăng tốc 

1.2 Động lực học ô tô khi quay vòng 

1.3 Động lực học ô tô khi phanh 

1.4 Hệ thống phanh và tính ổn định, an toàn của ô tô 

 

 

 

 

5 

  

 

Thuyết trình, 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

BÀI 2 

CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHANH AN TOÀN 

2.1 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 

2.2 Hệ thống điện tử phân phối lực phanh 

2.3 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp với hệ thống 

điện tử phân phối lực phanh EBD. 

2.4 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp với hệ thống 

ổn định thân xe điện tử (Electronic Stability Program- ESP) 

 

 

 

5 

  

 

Thuyết trình, 

Thảo  luận, Bài 

tập 

 

 

 

 

BÀI 3 

ĐIỀU KHIỂN XE CHẠY TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN TỬ - 

CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS) 

3.1Khái quát về hệ thống chạy tự động. 

3.2 Các yêu cầu về tính năng của hệ thống chạy tự động xe 

bằng điện tử. 

3.3 Kết cấu và nguyên lý hoạt động của hệ 

thống chạy xe tự động bằng điện tử 

 

 

5 

 
Thuyết trình,

 Thảo 

luận, Bài tập 

BÀI 4 

HỆ THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN 

4.1. Phân loại và cấu trúc cơ bản của hệ thống túi khí. 

4.2. Sơ đồ, cấu tạo và hoạt động các phần tử và hệ thống. 

5 

 
Thuyết trình, 

Thảo luận, Bài 

tập 

BÀI 5 

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ 

5.1. Tổng quan về hệ thống định vị và dẫn  hướng. 

5.2. Sơ đồ, nguyên lý hoạt động và thuật  toán điều khiển 

5 

 Thuyết trình, 

Thảo luận 
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BÀI 6 
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM 

6.1. Hệ thống nạp mã chìa khóa. 

6.2. Hệ thống chống trộm trên xe. 

5 

 Thuyết trình 

Thảo  luận 

 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Hệ thống an toàn và ổn định trên ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. International Conference on Brakes 2000: Automotive Bracking Technologies for the 21st 

Century/ David Barton and Stephen Ear. Professional Engineering Publishing, Ltd 2000. 

[2]. Giáo trình: công nghệ ô tô phần hệ thống phanh: dùng cho trình 

độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề/. Lao động, 2011. 

  Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000041 

2. Tên học phần: Hệ động lực Ô tô Hybrid 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ ký thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên: 

Khái niệm ô tô hybrid và các hệ thống hybrid  

Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ động lực bố trí trên các kiểu ô tô hybrid 

Đặc điểm vận hành và một số hư hỏng thường gặp ô tô hybrid  

5.2. Về kỹ năng: 

Phân biệt ô tô hybrid với ô tô thông thường và so sánh các hệ thống hybrid 

 Hỗ trợ vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hybrid      

 

5.3. Thái độ: 

 Có trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức trong học tập; 

Hình thành những ý tưởng khoa học mới để có  thể thiết kế động cơ xe ô tô phù hợp với 

dạng năng lượng. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các hệ thống hybrid, đặc điểm cấu tạo, 

nguyên lý hoạt động của hệ động lực hybrid và kỹ thuật vận hành ô tô hybrid; giúp người học tiếp cận 

thực tế khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật ô tô hybrid. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  
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- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN Ô TÔ HYBRID 

1.1 Khái niệm chung 

1.2 Xu hướng phát triển của ô tô Hybrid 

Phân loại ô tô Hybrid 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

Chương 2 

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA Ô TÔ HYBRID 

2.1 Mô hình tổng quát của ô tô Hybrid 

2.2 Động cơ đốt trong 

2.3 Hộp số và bộ phân phối công suất 

2.4 Motor điện và máy phát điện 

2.5 Bộ phận chuyển đổi điện 

2.5 Ắc quy điện áp cao 

2.6 Cáp nguồn 

2.7 Ắc quy phụ 

Các bộ phận khác có công dụng hỗ trợ trên ô tô Hybrid 

 

 

5 

 

 

0 
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Chương 3 

CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA Ô TÔ HYBRID 

3.1 Khởi động động cơ khi xe đang chạy 

3.2 Tăng tốc nhẹ với động cơ 

3.3 Tốc độ thấp ổn định 

3.4 Tăng tốc tối đa 

3.5 Tốc độ cao ổn định 

Tốc độ tối đa 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

Chương 4 

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC 

CHUYỂN ĐỘNG 

4.1 Bộ truyền bánh răng hành tinh 

4.2 Sơ đồ tổng quát của đường truyền công suất trên ô tô 

Hybrid 

4.3 Xác định công suất sinh ra sau khi phối 

hợp hai động cơ 

 

 

5 

 

 

0 

 

Chương 5 

Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 

5. 1. Hệ thống chiếu sáng 

5. 2. Hệ thống tín hiệu 

 

3 

 

0 

 

 

Chương 6 

Các hệ thống điện tử hiện đại trên ô tô 

6. 1. Khái quát chung 

6. 2. Các loại cảm biến và tín hiệu 

6. 3. Điều khiển các hệ thống động cơ 

6. 4. Điều khiển các hệ thống thuộc gầm ô tô 

 

 

7 

 

 

0 

Tổng số 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Ô tô Hybrid” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Digital signal processing system design [electronic resource]: LabVIEW-based hybrid 

programming/Kehtarnavaz Nasser. Academic Press/Elsevier, 2008. 

[2]. Enzymatic fuel cells: from fundamentals to applications/. John Wiley & Sons, 2014. 

Advanced methods of solid oxide fuel cell modeling/Jarosław Milewski ... [et al]. Springer Verlag, 

2011. 

  Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000042 

2. Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp  

3. Số tín chỉ: 10 (0/10) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học.  

Trình bày được các phương pháp nghiên cứu, phương pháp thu thập tài liệu và số liệu.  

Giới thiệu được các nguồn thu thập tài liệu và trình bày được các dạng văn viết, bản vẽ, hình.  

5.2. Về kỹ năng: 

Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung công việc khoa học và hợp lý.  

Chọn lựa đề tài nghiên cứu, giới hạn vấn đề - phạm vi nghiên cứu, lập đề cương chi tiết, lên kế 

hoạch trước khi bắt tay vào triển khai nghiên cứu.   

Thực hiện phương pháp thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo/ thông tin; cũng như các kỹ thuật 

thiết kế nghiên cứu để thu thập thông tin.  

Thực hiện cách thức viết, trình bày bản báo cáo, kết quả nghiên cứu để thực hiện được đồ án tốt 

nghiệp. 

5.3. Thái độ: 

Có trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức trong học tập;  

 Hình thành nhận thức về phát hiện vấn đề - thu thập thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến 

môn học; 

6. Mô tả học phần:  

 Sinh viên có thể lựa chọn thực hiện một trong các hướng đề tài cho luận văn tốt nghiệp như sau:    
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- Nghiên cứu đặc điểm kết cấu, quy trình vận hành các động cơ ô tô.   

- Nghiên cứu các biện pháp nâng cao công suất, hiệu suất khai thác các động cơ ô tô.  

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tính thân thiện với môi trường của các động cơ ô tô.  

Thực nghiệm kết cấu của các thiết bị khung gần, treo ô tô, nâng cao hiệu quả khai thác các thiết bị này.  

- Khảo sát các thiết bị nâng cao tính an toàn trong vận hành, sử dụng ô tô.  

- Tìm hiểu các biện pháp, các thiết bị đảm bảo tính êm dịu trong khai thác, vận hành ô tô.  

- Tìm hiểu các thiết bị tiện ích nâng cao chất lượng phục vụ của ô tô.  

Đọc tài liệu và tổng hợp kiến thức, khai thác phần mềm, viết phần mềm ứng dụng cho ô tô… 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết:  

- Thực hành: 300 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện: Sinh viên hoàn thành 90% các học phần trong Chương trình đào tạo 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Bài 1 

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1.1 Chọn đề tài  

1.2 Xác định nội dung thực hiện  

1.3 Soạn thảo đề cương chi tiết  

  20  
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Bài 2 

LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  

2.1 Lập kế hoạch thực hiện  

2.2 Thực hiện công việc  

2.3 Xác định công việc thực nghiệm  

  20  

 

 

Bài 3 

THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN  

3.1 Tìm kiếm tài liệu trong thư viện  

3.2 Tìm kiếm tài liệu từ các nguồn khác  

3.3 Sắp xếp, tổ chức tài liệu đã thu thập  

3.4 Xử lý thông tin tài liệu  

3.5 Thực hiện thiết kế, mô phỏng  

3.6 Thi công mô hình (nếu có)  

 

 

 

 

 

250 

 

 

Bài 4 

TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ  

3.1 Quy định về cách trình bày ĐATN  

3.2 Trình bày file Slide báo cáo  

3.3 Bảo vệ đồ án  

 

 

 

 

10 

Tổng số  300 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 
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Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

[1]. “Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp”. 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000045 

2. Tên học phần: Vật liệu kỹ thuật 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Lựa chọn, sử dụng và bảo vệ vật liệu cơ khí để thiết kế, chế tạo chi tiết, hệ thống máy. Tính toán, lập 

quy trình sản xuất kỹ thuật cơ khí.  

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình sản xuất cơ khí, lĩnh vực hệ thống sản xuất tự động.  

Lập luận kiến thức về liên kết mạng tinh thể  

Phân tích giản đồ trạng thái sắt-cacbon và các tổ chức pha  

Phân biệt được đặc tính của các loại gang, thép, hợp kim màu thông dụng  

Nhận dạng được vật liệu phi kim loại và một số loại vật liệu mới  

5.2. Về kỹ năng: 

Trình bày được các vấn đề về kỹ thuật và giải pháp khắc phục  

Xác định được vật liệu cơ khí, trong quy trình sản xuất  

 Nhận biết, phân tích các loại vật liệu kim loại, phi kim loại 

5.3. Thái độ: 

 Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm đối với nhóm  

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở của vật liệu học, mối quan hệ giữa cấu tạo 

bên trong với tính chất bên ngoài của vật liệu. Tìm hiểu các nhóm vật liệu kỹ thuật truyền thống (kim 
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loại, ceramics, polymer, composite) và phạm vi, đặc tính sử dụng trong các ngành kỹ nghệ. Mặc khác, 

còn trình bày những kiến thức sử dụng và cách thức  

lựa chọn vật liệu những kiến thức về ăn mòn và bảo vệ vật liệu. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Bài 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

BÀI 1  CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU  

1.1 Cấu trúc và liên kết nguyên tử  

 1.2 Mạng tinh thể lý tưởng    

1.3 Mạng tinh thể điển hình   

3  
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BÀI 2  CẤU TẠO PHA VÀ GIẢN ĐỒ  

TRẠNG THÁI  

 2.1 Các khái niệm cơ bản    

2.2 Các giản đồ trạng thái hai cấu tử  

2.3 Giản đồ trạng thái Fe-C  

 2.4 Các tổ chức pha của Fe -C    

2.5 Quan hệ giữa giản đồ trạng thái pha và tính chất của vật 

liệu  

7  

 

 

BÀI 3  GANG  

3.1 Đặc tính cơ bản của gang  

3.2 Các loại gang  

5   

 

 

BÀI 4  THÉP  

 4.1 Thép cacbon, thép hợp kim    

 4.2 Thép cán nóng thông dụng    

4.3 Thép kết cấu  

4.4 Thép dụng cụ  

4.5 Thép hợp kim đặc biệt    

7  

 

 

BÀI 5  KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU  

5.1 Nhôm và hợp kim nhôm  

5.2 Đồng và hợp kim đồng  

3  

 

BÀI 6  VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI  

6.1 Vật liệu vô cơ  

6.2 Vật liệu hữu cơ (polyme)  

 

 

3 

 

 

 

BÀI 7  VẬT LIỆU MỚI  

7.1 Vật liệu bột  

7.2 Vật liệu kết hợp (composite)  

 

 

2 

 

 

 

Tổng số 30 0 

 

10. Phương pháp giảng: 
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- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Vật liệu kỹ thuật” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Materials science and engineering: an introduction/Callister William D. John Wiley & Sons, 

2007  

[2]. Vật liệu kỹ thuật/Lê Văn Cương. Đại học Hàng hải, 2006 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000046 

2. Tên học phần: Kỹ thuật nhiệt 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Kiến thức nền tảng về nhiệt năng, nhiệt động lực học kỹ thuật và  truyền nhiệt.  

Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề dựa trên nền tảng cơ bản về 

nhiệt động và truyền nhiệt. 

5.2. Về kỹ năng: 

Trình bày được các khái niệm, nội dung định luật, đặc điểm và bản chất của các quá trình nhiệt động 

cơ bản, các chu trình thuận chiều, ngược chiều và các phương pháp truyền nhiệt cơ bản.   

Tính toán xác định các thông số trạng thái của các quá trình nhiệt động cơ bản, của các chu trình thuận 
và ngược.  

Giải được các bài toán truyền nhiệt cơ bản.  

Giải thích sự thay đổi các thông số trạng thái, sự ảnh hưởng của chúng đến hiệu quả của sự biến đổi 

của các quá trình biến đổi năng lượng. Giải thích sự truyền nhiệt, tổn thất nhiệt và sự ảnh hưởng từ 

môi trường đến quá trình này trong các thiết bị, máy móc có yêu cầu về giải nhiệt hoặc cách nhiệt.   

 

5.3. Thái độ: 

Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, giao tiếp             hoặc độc lập và có phương pháp làm việc khoa học. 

Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, thái độ đạo đức nghề nghiệp trong việc quản lý dịch vụ bảo 

hành,    bảo dưỡng sửa chữa ô tô. 

 

5. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho sv nắm bắt các kiến thức cơ bản về nhiệt, nội dung hai định luật 

nhiệt động một và hai, đặc điểm, tính chất và sự biến đổi năng lượng của các quá trình nhiệt 

động, sự chuyển biến năng lượng từ nhiệt sang công trong các chu trình thuận chiều và chu 
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trình ngược chiều, cũng như đặc tính nhiệt của các môi chất giúp quá trình biến đổi đó đạt 

được hiệu quả cao trong thực tế.  

Trong phần truyền nhiệt trang bị cho sv các khái niệm, kiến thức liên quan, cũng như các 

quy luật trao đổi nhiệt về: dẫn nhiệt, truyền nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Tuần  Nội dung  
Số tiết 

LT TH 

1-2  Chương 1: Các khái niệm cơ bản (4,0,8)    
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A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

(4) Nội dung GD lý thuyết:  

   + Giới thiệu đề cương môn học.  

   + Giới thiệu PPGD, tài liệu tham khảo, kiểm tra đánh giá.  

   + Hệ nhiệt động.  

   + Chất môi giới.  

   + Trạng thái chất môi giới.  

   + Các thông số trạng thái.  

   + Phương trình trạng thái khí lý tưởng.  

   + Phương trình trạng thái khí thực.  

PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

2   

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)  

+ Tìm hiểu về các hệ nhiệt động khác nhau.  

+ Tìm hiểu các chất môi giới sử dụng trong máy nhiệt.  

+ Phân biệt đặc điểm của các thông số trạng thái.  

+ Áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng giải một số 

bài tập.  

  

3  

Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất (2,0,4)    

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

(2) Nội dung GD lý thuyết:  

+ Giới thiệu nội dung của định luật một.  

+ Giới thiệu về nhiệt dung riêng.  

+ Công thay đổi thể tích.  

+ Thiết lập phương trình của định luật.  

PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

2   

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)  

+ Tìm hiểu kỹ về bản chất của các loại nhiệt dung riêng.  

+ Cách tính nhiệt theo nhiệt dung riêng.  

+ Thiết lập biểu thức tính công thay đổi thể tích.  

+ Xây dựng các phương trình của định luật một.  

  

4-5  Chương 3: Các quá trình nhiệt động khí lý tưởng (4,0,8)    
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A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) 

Nội dung GD lý thuyết:  

+ Giới thiệu khái niệm các quá trình.  

+ Quá trình đẳng tích.  

+ Quá trình đẳng áp.  

+ Quá trình đẳng nhiệt.  

+ Quá trình đoạn nhiệt.  

+ Quá trình đa biến. 
PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

2   

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)  

+ Tìm hiểu về đặc điểm, tính chất của từng quá trình, biết 

cách biểu diễn các quá trình lên đồ thị p-v, T-s 

  

6 Chương 4: Định luật nhiệt động thứ hai (2,0,4) 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)  

Nội dung GD lý thuyết:  

+ Các cách phát biểu của định luật.  

+ Chu trình Carnot thuận và nghịch.  

+ Hiệu suất nhiệt và hệ số làm lạnh. PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

 + Trình chiếu 

2  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)  

+ Tìm hiểu đặc điểm, tính chất của các quá trình để hình 

thành chu trình Carnot thuận và nghịch.  

+ Biểu diễn chu trình Carnot lên đồ thị p-v, T-s. 

  

7-8 

Chương 5: Chu trình sinh công (4,0,8)  4  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

(4) Nội dung GD lý thuyết:  

+ Khái niệm về chu trình sinh công, phân loại.  

+ Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích.  

+ Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp.  

+ Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp.  

+ So sánh hiệu suất nhiệt.  

+ Hướng dẫn bài tập 

PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)  

+ Tìm hiểu và phân biệt ba chu trình cấp 

nhiệt đẳng tích, đẳng áp, hỗn hợp.  

  

Kiểm tra giữa kỳ (2,0,4)    



202 

9 A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)  

Nội dung GD lý thuyết:  

+ Tóm tắc các nội dung đã học, giải đáp thắc mắc của sv. 

+ Cho sv làm bài kiểm tra. PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

  + Trình chiếu  

4  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)  

+ Chu trình thiết bị lạnh dùng không khí.  

+ Chu trình thiết bị lạnh dùng hơi.  

  

10 

Chương 6: Chu trình tiêu thụ công (2,0,4)    

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)  

Nội dung GD lý thuyết:  

+ Định nghĩa và phân loại.  

+ Chu trình thiết bị lạnh dùng không khí.  

+ Chu trình thiết bị lạnh dùng hơi. PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

4  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)  

+ Tìm hiểu các chu trình thiết bị lạnh dùng hơi sử dụng các 

chất môi giới khác nhau.  

+ Phân biệt chu trình dùng hơi và dùng khí. 

  

11-12 

Chương 7: Dẫn nhiệt (4,0,8)    

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) 

Nội dung GD lý thuyết:  

+ Các khái niệm về quá trình dẫn nhiệt.  

+ Các phương trình vi phân dẫn nhiệt.  

+ Tính toán quá trình dẫn nhiệt ổn định không có nguồn 

nhiệt bên trong cho một số trường hợp. PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

4  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)  

+ Nắm bắt kỹ những khái niệm về dẫn nhiệt.  

+ Tìm hiểu phương trình dẫn nhiệt của định luật Fourier và 

ứng dụng.  

+ Tìm hiểu về các phương trình dẫn nhiệt 

cho một số vách cụ thể.  

  

13 

Chương 8: Truyền nhiệt đối lưu (2,0,4)    

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)  

Nội dung GD lý thuyết:  

+ Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt đối lưu.  

+ Lý thuyết đồng dạng và phương trình tiêu chuẩn.  

+ Các kết quả thực nghiệm.  

4  



203 

+ Bài tập.  

PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)  

+ Tìm hiểu về bản chất của truyền nhiệt đối lưu.  

+ Các tiêu chuẩn trong truyền nhiệt đối lưu.  

+ Các phương trình tiêu chuẩn.  

  

14-15  

Chương 9: Bức xạ nhiệt (4,0,8)    

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)  

Nội dung GD lý thuyết:  

+ Các khái niệm về bức xạ nhiệt.  

+ Các định luật về bức xạ.  

+ Trao đổi nhiệt bằng bức xạ.  

+ Sửa bài tập.  

+ Thảo luận.  

+ Giải đáp thắc mắc. PPGD chính:  

+ Thuyết trình  

+ Trình chiếu  

2  

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)  

+ Tìm hiểu về các khái niệm bức xạ nhiệt.  

+ Tìm hiểu các định luật liên quan đến bức xạ.  

+ Tính toán nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa hai vật.  

  

Tổng cộng 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 
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Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Kỹ thuật nhiệt” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú – Cơ sở Kỹ thuật nhiệt – NXB Giáo dục, 2000.  

[2]. Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp – Nhiệt động lực học kỹ thuật – ĐHBK TpHCM 2008.  

[3]. Hoàng Đình Tín - Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt    

[4]. J. P. Holman, Heat transfer, Ninth Edition, McGraw-Hill, New York, 2002  

  Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000047 

2. Tên học phần: Kỹ thuật điện 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sinh viên sẽ hiểu được khái niệm về mạch điện, các thông số chính của dòng điện sin, mạch điện 

1 pha, các tải điện trở, điện cảm, điện dung, mạch điện 3 pha.Sinh viên hiểu biết về an toàn điện. 

Sinh viên hiểu biết cách đo và tính toán một số thông số về điện.  

Sinh viên sẽ hiểu được khái niệm chung về máy điện, các loại máy điện cơ bản : máy biến áp, 

máy điện không đồng bộ,máy điện đồng bộ.từ đó sẽ vận dụng vào việc nối tải vào mạch điện và 

vận hành các máy điện hiệu quả và an toàn nhất. 

5.2. Về kỹ năng: 

Sinh viên biết cách nối tải vào mạch điện; Sinh viên biết cách vận hành các máy điện hiệu quả 

và an toàn nhất; Sinh viên biết cách đo và tính toán một số thông số về điện.. 

Sinh viên trình bày nội dung bài thực tập trước đám đông. Sinh viên có dùng lời để bảo vệ 

điểm đáng của số liệu đo đạc. 

5.3. Thái độ: 

Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, giao tiếp    hoặc độc lập và có phương pháp làm việc  

khoa học. 

Cẩn thận của kỹ sư. Có trách nhiệm, đạo đức, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Nhận 

thức được sự cần thiết của việc học suốt đời 

6. Mô tả học phần:  

Khái niệm về mạch điện, các thông số chính của dòng điện sin, mạch điện 1 pha, các tải điện trở, điện 

cảm, điện dung, mạch điện 3 pha. Khái niệm chung về máy điện. Các loại máy điện cơ bản : máy biến 
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áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ. Vận dụng vào việc nối tải vào mạch điện và vận hành 

các máy điện hiệu quả và an toàn nhất. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

1

1.1 Khái niệm chung về mạch điện  kết cấu hình học của 

mạch điện  

     1.2.  Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong 

mạch điện 

     1.3 Mô hình mạch điện, các thông số  

     1.4 Phân loại và chế độ làm việc của mạch điện  

     1.5 Phân loại và chế độ làm việc của mạch điện 

 

 

4 
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Chương 2 

Dòng điện hình sin (mạch điện 1 pha)  

2.1. Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin 

 2.2.Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp  

2.3. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng vector  

2.4. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần điện trở 

2.5. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần điện cảm  

          2.6.Dòng điện hình sin trong nhánh thuần điện dung  

           2.7. Dòng điện hình sin trong nhánh R-L-C nối tiếp  

2.8.Công suất dòng điện sin  

         2.9 Công suất dòng điện cos 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Chương 3 

Mạch điện 

3.1 Mạch điện 3 pha  

3.1. Khái niệm chung 

3.2.1 Cách nối hình sao  

3.3. Cách nối hình tam giác 

3.4.1 Công suất mạch điện 3 pha  

3.5. Đo công suất tác dụng của mạch điện 3 pha  

3.6.  Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng  

3.7.1 Cách nối nguồn và tải trong mạch 3 pha  

 

 

4 

 

 

 

 

 

Chương 4 

Khái niệm chung về máy điện 

4.1. Định nghĩa và phân loại  

4.2. Các định luật điện từ cơ bản trong máy điện  

4.3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. 

Tính thuận nghịch của máy điện  

       4.4. Định luật mạch từ. Tính toán mạch từ  

4.5. Các vật liệu chế tạo máy điện  

4.6. Phát nóng và làm mát máy điện  

   4.7. Phương pháp nghiên cứu máy điện 

 

 

4 

 

 

 

 

Chương 5 

Máy biến áp 

5.1.1 Khái niệm chung  

5.2. Cấu tạo 

5.3. Nguyên lý làm việc 

5.4. Mô hình toán 

5.5. Sơ đồ thay thế  

5.6. Chế độ ngắn mạch  

5.7. Chế độ có tải  

5.8. Máy biến áp 3 pha  

5.9. Các máy biến áp đặc biệt 

 

5 
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Chương 6 

Máy điện không đồng bộ 

6.1. Khái niệm chung  

6.2. Cấu tạo  

6.3.1 Từ trường của máy điện không đồng bộ 

6.4. Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ  

6.5. Mô hình toán của động cơ không đồng bộ  

6.6.  Sơ đồ thay thế  

6.7.Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ  

không đồng bộ 

6.8. Mô men quay của động cơ không đồng bộ 3 

pha  

6.9. Mở máy động cơ không đồng bộ  

6.10 Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ  

6.11Đặc tính làm việc của động cơ không đồng bộ  

6.12  Động cơ không đồng bộ hai pha  

6.13  Động cơ không đồng bộ một pha.  

 

 

4 

 

 

 

 

 

Chương 7 

Máy điện đồng bộ 

7.1. Định nghĩa và công dụng  

7.2. Cấu tạo máy điện đồng bộ  

7.3. Nguyên lý làm việc của máy phát  

7.4. Phản ứng phần ứng của máy phát đồng bộ 

7.5. Mô hình toán  

7.6. Công suất điện từ của máy phát điện đồng bộ cực lồi  

7.7. Đặc tính ngoài và đặc tính điều chỉnh  

7.8. Sự làm việc song song  

7.9. Động cơ đồng bộ  

 7.10 Các máy điện đồng bộ có cấu tạo đặc biệt  

 

 

5 

 

 

 

Tổng số 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 
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- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ ‘Kỹ thuật điện” 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000048 

2. Tên học phần: Nguyên lý - Chi tiết máy 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần nhằm trang bị các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy 

và các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế các chi 

tiết máy có công dụng chung.  

5.2. Về kỹ năng: 

 Nắm được nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế các chi tiết máy có công dụng 

chung. 

 5.3. Thái độ: 

 Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, giao tiếp            hoặc độc lập và có phương pháp làm 

việc  khoa học. 

Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, thái độ đạo 

đức nghề nghiệp trong việc quản lý dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa ô tô. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần Chi tiết máy nhằm trang bị cho người học về những vấn đề cơ bản trong thiết 

kế chi tiết máy, về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết 

truyền động (đai, bánh răng, xích, trục vít-bánh vít…), các chi tiết đỡ nối (trục, ổ) và các mối 

ghép (ren, hàn, đinh tán...).   

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  
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- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Tuần 

thứ  
Nội dung  

Số tiết 

LT TH 

1  

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT  

KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY  

1.1.  Nhập môn  

1.1. Khái niệm và định nghĩa về chi tiết máy  

1.2. Nhiệm vụ, nội dung và tính chất của môn 

học  

1.3. Lịch sử môn học và phương hướng phát 

triển  

1.2. Khái quát các yêu cầu đối với máy và chi tiết 

máy  

1.3  Nội dung, đặc điểm và trình tự thiết kế máy và 

chi tiết máy.  

    1.3.1. Nội dung và trình tự thiết kế máy  

    1.3.2. Nội dung và trình tự thiết kế chi tiết máy  

1.4  Tải trọng và ứng suất  

4 2 



212 

   1.4.1. Tải trọng  

   1.4.2. Ứng suất  

Chương 2: CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KHẢ 

NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI  

TIẾT MÁY  

2.1. Độ bền  

   2.1.1. Khái niệm   

  2.1.2. Phương pháp tính toán độ bền  

   2.1.2. Tính độ bền thể tích 

 

2 

Chương 2: CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KHẢ 

NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI  

TIẾT MÁY (tiếp)  

   2.1.2. Tính độ bền bề mặt  

2.2  Độ cứng  

2.3  Độ bền mòn  

2.4  Độ chịu nhiệt  

2.5 Độ chịu dao động  

Chương 3: ĐỘ TIN CẬY, TÍNH CÔNG  

NGHỆ VÀ TÍNH KINH TẾ  

3.1. Độ tin cậy  

   3.1.1. Khái niệm về độ tin cậy  

   3.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy    3.1.3.  

Phương hướng nâng cao độ tin cậy  

2 2 

3 

máy  

Chương 5: VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN  

HÓA  

5.1. Khái niệm và ý nghĩa  

5.2. Những đối tượng được tiêu chuẩn hóa trong 

ngành chế tạo máy  

5.3. Các tiêu chuẩn hiện hành  

Chương 6: TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA  

SÁT  

6.1. Khái niệm chung  

2 2 
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6.1.1. Phân loại truyền động bánh ma sát  

6.1.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

6.2. Những vấn đề cơ bản của truyền động bánh ma 

sát  

6.2.1. Sự trượt trong truyền động bánh ma sát  

6.2.2. Tỉ số truyền  

6.2.3. Lực ép  

6.3. Tính độ bền truyền động bánh ma sát  

6.3.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán  

6.3.2. Tính toán độ bền truyền động bánh ma sát 

trụ  

6.4. Vật liệu và ứng suất cho phép   

4  Thảo luận chương 1, 2, 3, 4, 5  2  4  

5 Chương 7: TRUYỀN ĐỘNG ĐAI  

7.1. Khái niệm chung  

7.1.1.  Khái niệm và cấu tạo  

7.1.2.  Phân loại  

7.1.3.  Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

7.2  Kết cấu truyền động đai  

7.2.1. Dây đai 

7.2.2. Bánh đai  

7.3  Cơ sở tính toán truyền động đai  

7.3.1. Quan hệ hình học chính  

7.3.2. Lực tác dụng trong truyền động đai  

7.3.3. Ứng suất trong dây đai  

7.3.4. Khả năng kéo, đường cong trượt và đường 

cong hiệu suất  

7.4  Tính toán truyền động đai  

7.4.1. Chỉ tiêu tính toán  

7.4.2. Tính đai dẹt  

7.4.3. Tính đai thang   

2 2 
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7.5  Trình tự thiết kế  

Chương 8: TRUYỀN ĐỘNG BÁNH  

RĂNG  

8.1. Khái niệm chung  

8.1.1.  Khái niệm  

8.1.2.  Phân loại  

8.1.3.  Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

8.2. Đặc điểm ăn khớp và kết cấu của bộ truyền 

bánh răng  

8.2.1. Các thông số cơ bản  

8.2.2. Cấp chính xác của bộ truyền bánh răng  

8.2.3. Kết cấu bánh răng  

8.3. Cơ sở tính toán thiết kế  

8.3.1. Tải trọng trong truyền động bánh răng  

8.3.2. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán  

8.3.3. Vật liệu, nhiệt luyện và ứng suất cho phép 

6  

Chương 8: TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG (tiếp)  

8.4. Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ  

8.4.1. Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ răng 

thẳng  

8.4.2. Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ răng 

nghiêng  

8.5. Tính sức bền bộ truyền bánh răng côn  

8.5.1. Đặc điểm kết cấu tính toán  

8.5.2. Tính sức bền bộ truyền bánh răng côn  

8.5.3. Trình tự thiết kế  

Chương 9: TRUYỀN ĐỘNG TRỤC  

VÍT – BÁNH VÍT  

9.1. Khái niệm chung  

9.1.1.  Khái niệm  

9.1.2.  Phân loại  

9.1.3.  Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

2  2 
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9.2. Đặc điểm ăn khớp và kết cấu của bộ truyền  

9.2.1. Các thông số hình học  

9.2.2. Vận tốc và tỉ số truyền  

9.2.3. Hiệu suất  

9.2.4. Độ chính xác chế tạo  

9.2.5. Kết cấu bộ truyền 9.4.3. Tính kiểm nghiệm 

quá tải  

9.4.4. Trình tự thiết kế  

Chương 10: TRUYỀN ĐỘNG XÍCH  

10.1. Khái niệm chung  

10.1.1.  Khái niệm  

10.1.2.  Phân loại  

10.1.3.  Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

10.2. Các loại xích truyền động và đĩa xích  

10.2.1. Các loại xích truyền động  

10.2.2. Đĩa xích  

10.3. Cơ sở tính toán thiết kế bộ truyền xích  

10.3.1. Tải trọng tác dụng trong bộ truyền xích  

10.3.2. Vận tốc và tỉ số truyền  

10.3.3. Số răng đĩa xích  

10.3.4. Khoảng cách trục và số mắt xích 

7 

Chương 10: TRUYỀN ĐỘNG XÍCH  

(tiếp)  

10.4. Tính thiết kế bộ truyền xích  

10.4.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính  

10.4.2. Tính xích về độ bền mòn  

10.4.3. Kiểm nghiệm xích về quá tải  

10.5. Trình tự thiết kế  

Chương 11: HỆ THỐNG TRUYỀN  

DẪN CƠ KHÍ  

11.1. Giới thiệu hệ truyền dẫn cơ khí  truyền dẫn cơ 

khí  

2  
2  
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11.2. Các đại lượng tính toán thường dùng  

11.3. Tính toán động học hệ thống dẫn cơ khí  

12.4. Phân phối tối ưu tỉ số truyền cho hộp giảm tốc  

8 

Chương 12: TRỤC  

12.1. Khái niệm chung  

12.1.1.  Công dụng  

12.1.2.  Phân loại  

12.2. Kết cấu trục  

12.2.1. Kết cấu trục  

12.2.2. Các biện pháp nâng cao sức bền mỏi của 

trục 

2 2 

9 

Chương 12: TRỤC (tiếp)  

12.3. Cơ sở tính toán thiết kế trục  

12.3.1. Tải trọng tác dụng lên trục  

12.3.2. Ứng suất trên các tiết diện trục  

12.3.3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán  

12.3.4. Vật liệu trục  

12.4. Tính trục về độ bền  

12.4.1. Tính trục về độ bền mỏi  

12.4.2. Tính trục về độ bền tĩnh  

12.5. Tính trục về độ cứng  

12.6. Trình tự thiết kế  

Chương 13: Ổ LĂN  

12.1. Khái niệm chung  

12.1.1.  Công dụng  

12.1.2.  Phân loại  

12.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

12.1.4. Các loại ổ lăn thường dung  

12.1.5. Vật liệu ổ lăn  

12.1.6. Ký hiệu ổ lăn  

12.1.7. Cấp chính xác ổ lăn  

12.2. Cơ sở tính toán lựa chọn ổ lăn  

2  2  
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12.2.1. Sự phân bố lực trên các con lăn  

12.2.2. Ứng suất tiếp xúc trong ổ lăn  

12.2.3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán  

12.2.4. Khả năng tải của ổ lăn  

12.3. Tính toán ổ lăn  

12.3.1. Tính ổ lăn theo khả năng tải động  

    12.3.2. Tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh  

12.4. Trình tự thiết kế 

10 
Thảo luận các chương 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

1 2  

11 

Chương 14: Ổ TRƯỢT  

14.1. Khái niệm chung  

14.1.1.  Định nghĩa  

14.1.2.  Phân loại  

14.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

14.2. Các phương pháp bôi trơn ma sát ướt  

14.3. Cơ sở tính toán ổ trượt  

14.3.1. Khả năng tải của ổ trượt đỡ bôi trơn thủy 

động  

14.3.2. Kết cấu ổ trượt  

14.3.3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính  

14.3.4. Vật liệu lót ổ  

14.4. Tính toán ổ trượt  

14.4.1. Tính ổ trượt bôi trơn ma sát ướt  

14.4.2. Tính quy ước ổ trượt  

14.5. Trình tự thiết kế  

Chương 15: KHỚP NỐI  

15.1. Khái niệm chung  

15.1.1. Khái niệm và phân loại  

15.1.2. Sơ lược về tính toán khớp nối  

15.2. Nối trục  

15.2.1. Nối trục chặt  

3 2  
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15.2.2. Nối trục bù  

15.2.3. Nối trục đàn hồi  

15.3. Ly hợp  

15.3.1. Ly hợp ăn khớp  

15.3.2. Ly hợp ma sát  

15.3.3. Ly hợp tự động  

Chương 16: LÒ XO  

16.1. Giới thiệu  

16.2. Vật liệu chế tạo lò xo  

16.3. Lò xo xoắn ốc nén  

16.4. Lò xo xoắn ốc kéo 

12 

Chương 16: LÒ XO (tiếp)   

16.5. Lò xo xoắn ốc xoắn  

16.6. Lò xo lá  

16.7. Lò xo đĩa  

16.8. Ví dụ tính toán lò xo  

Chương 17: GHÉP BẰNG THEN,  

THEN HOA  

17.1. Mối ghép then  

17.1.1.  Công dụng, phân loại  

17.1.2.  Then lắp lỏng  

17.1.3. Sơ lược về then lắp căng  

17.1.4. Tính sức bền then lắp lỏng  

17.2. Mối ghép then hoa  

17.2.1. Giới thiệu, công dụng, phân loại  

17.2.2. Các phương pháp định tâm mối ghép then 

hoa  

Chương 18: GHÉP BẰNG ĐỘ DÔI  

18.1. Giới thiệu  

18.2. Tính toán mối ghép theo độ bền  

18.3. Kiểm tra bền chi tiết ghép  

18.4. Ví dụ tính toán  

2  2 
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13 

Chương 19: GHÉP BẰNG ĐINH TÁN  

19. 1. Khái niệm chung  

19.1.1.  Giới thiệu, phân loại  

19.1.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 

19.2. Cơ sở tính toán mối ghép đinh tán  

19.2.1. Nguyên tắc truyền tải trọng  

19.2.2. Sự phân bố tải trọng  

19.2.3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán  

19.3. Tính mối ghép chắc  

19.3.1. Tính mối ghép một dãy đinh chịu lực 

ngang  

19.3.2. Tính mối ghép nhiều dãy đinh chịu lực 

ngang  

19.3.3. Tính mối ghép chịu mô men nằm trong 

mặt phẳng tấm ghép  

19.3.4. Tính mối ghép chịu lực và mô men nằm 

trong mặt phẳng tấm ghép  

19.4. Ứng suất cho phép  

Chương 20: GHÉP BẰNG REN  
20.1. Khái niệm chung  

20.1.1.  Giới thiệu, phân loại  

20.1.2. Các thông số hình học chính của mối 

ghép ren  

20.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

20.2. Các chi tiết trong mối ghép ren  

2  2  

14 

Chương 20: GHÉP BẰNG REN (tiếp)  

20.3. Tính mối ghép ren  

20.3.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán  

20.3.2. Tính bu lông lắp lỏng chịu lực dọc trục  

20.3.3. Tính bu lông vặn chặt không chịu lực 

ngoài  

20.3.4. Tính bu long chịu lực ngang  

2  2  
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20.3.5. Tính bu long chịu lực lệch tâm 20.4. Tính 

mối ghép nhóm bu lông chịu tải trọng trong mặt 

phẳng vuông góc với trục của bu lông. 

Chương 21: GHÉP BẰNG HÀN  

21.1. Khái niệm chung  

21.1.1.  Giới thiệu, phân loại  

21.1.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng  

21.2. Kết cấu các mối hàn và cách tính độ bền  

21.2.1. Mối hàn giáp mối: kết cấu và cách tính 

toán độ bền  

21.2.2. Mối hàn chồng: kết cấu và cách tính toán 

độ bền  

21.2.3. Mối hàn góc: Kết cấu và cách tính toán.  

 21.3. Độ bền mối hàn và ứng suất cho phép  

21.3.1. Độ bền của mối hàn  

21.3.2. Ứng suất cho phép 

15 
Thảo luận các chương 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 

21  2  2  

Tổng cộng 30 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 
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- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design, Mc Graw-

Hill, 2008.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Vũ Ngọc Pi, Trần Thọ, Nguyễn Thị Quốc Dung, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Cơ sở thiết kế 

máy và Chi tiết máy, Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái nguyên, 2001.  

[2]. Trịnh Chất, Cơ sở Thiết kế máy và Chi tiết máy, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội, 1998.  

[3]. Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, NXB ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.   

[4]. Nguyễn Bá Dương, Lê Đắc Phong, Phạm Văn Quang, Bài tập Chi tiết Máy, NXB Đại học 

và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, 1971.     

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000049 

2. Tên học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo:  

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Kiến thức cơ bản về thống kê mô tả, biến cố ngẫu nhiên, xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân 

phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, hồi qui và tương quan 

tuyến tính  

5.2. Về kỹ năng: 

Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các bài toán xác suất thống kê và khả 

năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên. 

5.3. Thái độ: 

 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vần đề trong nhóm cũng như trước 

lớp. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học này bao gồm thống kê mô tả, xác suất sơ cấp, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, 

các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, tương quan và hồi qui 

tuyến tính 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học: 60 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 
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8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ  

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD lý thuyết:  

1.1  Tổng thể, mẫu và qui trình.  

1.2  Phương pháp trực quan và biểu đồ.   

1.3   Các số đo dặc trưng vị trí. 

1.4  Các số đo dặc trưng biến thiên.  

Bài tập. 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Bài tập 

phần 1.1.  

  + Bài tập phần 1.2.  

+ Bài tập phần 1.3. 

+Bài tập 1.4. 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

Chương 2 

PHÉP TÍNH XÁC SUẤT  

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD lý thuyết:  

2.1    Không gian mẫu và biến cố.  

 

 

4 

 

 

0 
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2.2    Các tiên đề và tính chất của xác suất.  

2.3    Giải tích tổ hợp. 

2.4   Xác suất có điều kiện.  

2.5   Sự độc lập.  

 Bài tập. Giải bài tập chương 1 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Bài tập 

phần 2.1.  

+ Bài tập phần 2.2.  

+ Bài tập phần 2.3. 

+ Bài tập phần 2.4.  

+ Bài tập phần 2.5. 

 

 

Chương 3 

BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VÀ  

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT  

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD lý thuyết:  

3.1   Biến ngẫu nhiên  

3.2  Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên ròi rạc.  

3.3  Kỳ vọng và phương sai.   

 3.4  Phân phối nhị thức.  

3.5  Phân phối nhị thức  âm và siêu bội.  

3.6       Phân phối Poisson  

             Bài tập 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Bài tập 

phần 3.1.  

+ Bài tập phần 3.2.  

+ Bài tập phần 3.3. 

+ Bài tập phần 3.4.  

+ Bài tập phần 3.5.  

 

 

4 

 

 

0 



225 

+ Bài tập phần 3.6. 

 

 

Chương 4 

BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC VÀ  

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT  

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD  

4.1  Hàm mật độ xác suất.  

4.2  Hàm phân phối tích lũy và các số đặc trưng.  

4.3       Phân phối chuẩn.  

+ Giải bài tập chương 2 

4.4    Phân phối mũ và Gamma.  

4.5    Mốt số phân phối liên tục khác.  

         Bài tập  

+ Sinh viên làm bài kiểm tra 60 phút. 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

+ Bài tập phần 4.1.  

+ Bài tập phần 4.2.  

+ Bài tập phần 4.3. 

+ Chương 5: PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỒNG  

THỜI VÀ MẪU NGẪU NHIÊN  

+ Bài tập phần 4.4.  

+ Bài tập phần 4.5.  

+ Bài tập phần 4.6. 

 

 

4 

 

 

0 

 

Chương 6,7 

ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM - ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD lý thuyết:  

6.1 Một số khái niệm tổng quát về ước lượng điểm  

7.1       Các tính chất cơ bản của khoảng tin cậy.   

7.2 Khoảng tin cậy mẫu lớn cho trung bình tổng thể.  

 

4 
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7.3  Các khoảng dựa trên phân phối chuẩn.  

7.4 Khoảng tin cậy của phương sai và độ lệch chuẩn của phân 

phối chuẩn.  

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

6.2      Các phương pháp ước lượng điểm.  

+ Bài tập phần 6.1.  

+ Bài tập phần 6.2.  

+ Bài tập phần 7.1.  

+ Bài tập phần 7.2. 

+ Bài tập phần 7.3.  

+ Bài tập phần 7.4. 

 

 

Chương 8 

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG  

KÊ 

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD lý thuyết:  

8.1  Giả thiết và thủ tục kiểm định   

8.2       Kiểm định về trung bình tổng thể.   

8.3  Kiểm định về tỷ lệ. 

8.4  P giá trị  

8.5  Một số chú ý về chọn thủ tục kiểm định.  

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) 

 + Bài tập phần 8.1.  

+ Bài tập phần 8.2.  

 + Bài tập phần 8.3. 

+ Bài tập phần 8.4.  

 + Bài tập phần 8.5. 

 

 

4 
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Chương 9 

CÁC KẾT LUẬN DỰA TRÊN HAI  

MẪU 

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD lý thuyết:  

9.1 Tiêu chuẩn z và khoảng tin cậy cho hiệu giữa hai trung bình.  

 9.2  Tiêu chuẩn t và khoảng tin cậy.  

9.3  Phân tích số liệu ghép đôi. 

9.4  Các kết luận liên quan đến hiệu hai tỷ lệ.  

+ Giải bài tập chương 9.  

+ Sinh viên làm bài kiểm tra 60 phút. 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

+ Bài tập phần 9.1.  

+ Bài tập phần 9.2.  

+ Bài tập phần 9.3. 

+ Bài tập phần 9.4.  

+ Bài tập phần 9.5. 

 

 

3 

 

 

0 

Chương 12 TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI  TUYẾN TÍNH 

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)  

Nội dung GD lý thuyết:  

12.1  Mô hình hồi qui tuyến tính 

12.2  Ước lượng tham số mô hình.  

12.5  Hệ số tương quan. 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)  

+Bài tập phần 12.1.  

+ Bài tập phần 12.2.  

+ Ôn tập toàn bộ kiến thức của môn học. 

3 

 

Tổng số 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  
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- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

- Bài giảng  Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Bộ môn Toán.  

13.2. Tài liệu tham khảo: 

- Probability and Statistics for Engineering and Science by Devore, 8th Edition (published by 

Cengage Learning), 8th edition with Enhanced WebAssign, regular edition ISBN 1111655499.  

 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000050 

2. Tên học phần: Lý thuyết ô tô 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

- Trình bày được các đặc tính của động đốt trong, đặc tính lý tưởng của động cơ              và khuynh 
hướng sử dụng động cơ điện; 

- Xác định được lực kéo tiếp tuyến của ô tô, lực bám và hệ số bám, các lực cản chuyển động 
và điều kiện chuyển động của ô tô; 

- Giải thích được khái niệm về các loại bán kính bánh xe, ký hiệu của lốp xe; 

- Trình bày được động lực học của bánh xe bị động và bánh xe chủ động, sự trượt của bánh 
xe chủ động; 

- Xác định được phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng dọc và 
mặt phẳng ngang, hệ số phân bố tải trọng lên các bánh xe ô tô; 

- Trình bày, vẽ và giải thích đồ thị cân bằng lực kéo, cân bằng công suất ô tô, nhân tố động 
lực học của ôtô, các ứng dụng của đồ thị; 

- Phân tích được ảnh hưởng của các thông số cấu tạo của ôtô đến đặc tính động lực học; Tính 
toán xác định tỷ số truyền của hộp số; 

- Trình bày được tính kinh tế nhiên liệu của ô tô; 

- Trình bày được tính ổn định ô tô trong các trường hợp; 

- Trình bày và tính toán được các vấn đề về phanh ô tô; Các chỉ tiêu đánh giá quá trình phanh; 

- Trình bày được động học và động lực học quay vòng của ô tô; Ảnh hưởng đàn hồi của lốp 
tới tính năng quay vòng ôtô; Các đặc tính quay vòng của ô tô; 

- Trình bày được tính năng cơ động và các nhân tố ảnh hưởng đến tính năng cơ động của ô tô; 

- Trình bày và tính toán được dao động của ô tô. 

5.2. Về kỹ năng: 

- Ứng dụng công thức Leidecman tính toán và vẽ đặc tính ngoài của động cơ  đốt trong; 

- Tính toán, vẽ và đồ thị cân bằng lực kéo, cân bằng công suất ô tô, nhân tố  động lực học của ôtô; 

- Vận dụng được các kiến thức về tính tiêu hao nhiên liệu của ô tô; 
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- Xác định được các thông số giới hạn ổn định của ô tô trong các trường hợp; 

- Có khả năng sáng tạo và ứng dụng các kiến thức ở học phần này vào các trường hợp 
tính toán cụ thể trong thực tế. 

 

5.3. Thái độ: 

- Sinh viên cần lên lớp đầy đủ. 

- Tích cực thảo luận, làm bài tập trên lớp. 

- Có tinh thần tự học cao. 

- Có thái độ tự tin, trung thực, yêu nghề; 
- Có tinh thần cầu tiến, cập nhật thông tin nghề nghiệp, học tập nâng cao trình                   độ 

 

6. Mô tả học phần:  

- Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về động học, động lực 
học chuyển động thẳng, quay vòng và phanh ô tô; Đánh giá tính kinh tế nhiên liệu, tính năng 
cơ động và dao động ô tô; 

- Cung cấp cho người học những phương pháp tính toán cơ bản nhằm kiểm tra khả 
năng làm việc của một số cụm, hệ thống thuộc gầm ô tô; 

- Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; Nhận thức về tầm quan trọng của 
môn học trong chuyên ngành đào tạo, về mối liên hệ giữa nội dung học phần với các học 
phần khác. 
7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp: 2 tiết 

- Thảo luận: 4 tiết 

- Tự học: 30 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Nguyên lý máy 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  
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Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

CHƯƠNG 1: ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ – LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ 

1.1. Các đặc tính của động cơ đốt trong 

1.1.1.Đặc tính công suất 

1.1.2.Đặc tính lý tưởng của động cơ dùng trên ô tô và khuynh hướng sử dụng động cơ điện. 

• Đặc tính lý tưởng của động cơ 

• Khuynh hướng sử dụng động cơ điện 

1.2. Lực kéo tiếp tuyến của ô tô 

1.2.1. Tỷ số truyền của hệ thống truyền lực 

1.2.2.Hiệu suất của hệ thống truyền lực 

1.2.3.Mômen xoắn tại bánh xe động và lực kéo tiếp tuyến 

1.3. Khả năng bám, hệ số bám và lực bám 

1.3.1.Khả năng bám 

1.3.2.Hệ số bám 1 

1.3.3.Lực bám 

1.4. Các lực cản chuyển động của ô tô 

1.4.1.Trường hợp tổng quát 1.4.2.Điều 

kiện chuyển động của ô tô 

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC TỔNG QUÁT CỦA Ô TÔ 

2.1. Khái niệm về các loại bán kính bánh xe, ký hiệu của lốp xe 

2.1.1.Các loại bán kính bánh xe 

2.1.2.Ký hiệu của lốp xe 

2.2. Động lực học của bánh xe bị động 2.2.1.Bánh xe 

đàn hồi lăn trên mặt đường cứng 2.2.2.Bánh xe 

cứng lăn trên đường mềm 

2.2.3.Bánh xe đàn hồi lăn trên đường biến dạng 

2.2.4.Bánh xe đàn hồi dưới tác dụng của lực ngang 

2.3. Động lực học của bánh xe chủ động 

2.4. Hệ số cản lăn và các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số cản lăn 

2.4.1. Sự trượt của bánh xe chủ động  

2.4.2. Khái niệm 
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2.4.3. Phương pháp xác định hệ số trượt 

2.5. Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng dọc 

2.6.1.Trường hợp tổng quát 

2.6.2. Trường hợp ô tô chuyển động ổn định trên đường nằm ngang, không kéo rơ- móoc 

2.6.3. Trường hợp ô tô đứng yên trên đường nằm ngang 

2.6.4.Hệ số phân bố tải trọng lên các bánh xe ô tô 

• Khái niệm 

• Ô tô đứng yên trên đường nằm ngang, không kéo rơ-móoc 

• Khi phanh ô tô trên đường nằm ngang, không kéo rơ-móoc 

2.6. Xác định phản lực thẳng góc của đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng ngang 

2.6.1. Trường hợp tổng quát: Ô tô chuyển động quay vòng trên đường nghiêng ngang 

2.7.2.Trường hợp ô tô đứng yên trên dốc nghiêng ngang, không kéo rơ-móoc 

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN SỨC KÉO CỦA Ô TÔ 

3.1. Cân bằng lực kéo của ô tô 

3.1.1.Phương trình cân bằng lực kéo 

3.1.2.Đồ thị cân bằng lực kéo 

3.2. Cân bằng công suất của ô tô 

3.2.1. Phương trình cân bằng công suất của ô tô 

3.2.2.Đồ thị cân bằng công suất của ô tô 

3.2.3.Mức độ sử dụng công suất 

3.3. Nhân tố động lực học của ôtô 

3.3.1.Nhân tố động lực học 

3.3.2.Đồ thị nhân tố động lực học 

3.3.3. Sử dụng đồ thị nhân tố động lực học 

 Xác định vận tốc lớn nhất của ô tô 

 Xác định độ dốc lớn nhất của ô tô 

 Xác định sự tăng tốc của ô tô 

3.4. Đặc tính động lực học của ôtô khi tải  trọng thay đổi 

3.5. Ảnh hưởng của các thông số cấu tạo của ôtô đến đặc tính động lực học 

3.5.1. Ảnh hưởng của tỷ số truyền của truyền lực chính 

3.5.2.Ảnh hưởng của số lượng số truyền trong hộp số 

3.5.3.Xác định tỷ số truyền của hộp số 

• Xác định tỷ số truyền ở số một của hộp số 
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• Xác định tỷ số truyền của các số trung gian trong hộp số 

CHƯƠNG 4: TÍNH KINH TẾ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ 

4.1. Các chỉ tiêu đánh giá kinh tế nhiên liệu của ô tô 

4.2. Phương trình tiêu hao nhiên liệu của ô tô 

4.3. Đặc tính tiêu hao nhiên liệu của ô tô khi chuyển động ổn định 

4.4. Khái niệm về định mức tiêu hao nhiên liệu 

CHƯƠNG 5: TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ 

5.1. Khái niệm chung 

5.2. Tính ổn định của ô tô 

5.2.1. Tính ổn định dọc 

 Tính ổn định dọc tĩnh 

 Tính ổn định dọc động 

5.2.2. Tính ổn định ngang của ô tô 

 Tính ổn định ngang của ô tô khi chuyển động trên đường nghiêng ngang 

 Tính ổn định ngang của ô tô khi quay vòng trên đường nghiêng ngang 

CHƯƠNG 6: PHANH Ô TÔ 

6.1. Lực phanh sinh ra ở bánh xe 

6.2. Lực phanh ô tô và điều kiện bảo đảm phanh tối ưu 

6.2.1. Lực phanh ô tô 

6.2.2. Điều kiện bảo đảm phanh tối ưu 

6.3. Các chỉ tiêu đánh giá quá trình phanh 

6.3.1. Gia tốc chậm dần khi phanh 

6.3.2. Thời gian phanh 

6.3.3. Quãng đường phanh 

6.3.4. Lực phanh và lực phanh riêng 

6.4. Giản đồ phanh và chỉ tiêu phanh thực tế 

6.4.1. Tính ổn định của ô tô khi phanh 

6.4.2. Ổn định của ôtô khi phanh nếu các bánh xe bị hãm cứng 

 Các bánh xe ở cầu sau bị hãm cứng khi phanh 

 Các bánh xe ở cầu trước bị hãm cứng khi phanh 

6.4.3. Ổn định của ôtô khi phanh nếu các lực phân bố không đều 

6.5. Vấn đề chống hãm cứng bánh xe khi phanh, phanh ABS 
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CHƯƠNG 7: QUAY VÒNG Ô TÔ 

7.1. Động học và động lực học quay vòng của ô tô 

7.1.1. Động học quay vòng 

7.1.2. Lực ngang tác dụng lên ô tô khi chuyển động quay vòng 

7.2. Ảnh hưởng đàn hồi của lốp tới tính năng quay vòng ôtô 

7.2.1. Khái niệm 

7.2.2. Ôtô quay vòng khi lốp bị biến dạng ngang 

 Sơ đồ 

 Đặc tính quay vòng thiếu, thừa và trung hòa 

7.3. Tính ổn định của các bánh xe dẫn hướng 

 Góc nghiêng ngang của trục đứng 

 Góc nghiêng dọc của trục đứng 

 Độ đàn hồi của lốp 

 Góc nghiêng ngoài của bánh xe 

 Độ chụm của bánh xe 

CHƯƠNG 8: TÍNH NĂNG CƠ ĐỘNG CỦA Ô TÔ 

8.1. Khái niệm về tính năng cơ động của ô tô 

8.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính năng cơ động của ô tô 

8.2.1. Ảnh hưởng của các thông số hình học 

 Khoảng sáng gầm xe 

 Bán kính cơ động dọc và cơ động ngang 

 Góc cơ động trước và cơ động sau 

8.2.2. Ảnh hưởng của các thông số kết cấu 

 Ảnh hưởng của bánh xe chủ động trước 

 Ảnh hưởng của kết cấu vi sai  

CHƯƠNG 9: DAO ĐỘNG Ô TÔ 

9.1. Khái niệm về tính êm dịu chuyển động 

9.1.1. Tần số dao động thích hợp 

9.1.2. Gia tốc thích hợp 

9.1.3. Chỉ tiêu tính êm dịu chuyển động dực vào gia tốc dao động và thời gian tác động 

của                  chúng 

9.2. Sơ đồ dao động tương đương của ô tô 



235 

9.2.1. Dao động của ô tô trong các mặt phẳng tọa độ 

9.2.2. Khái niệm về khối lượng được treo và khối lượng không được treo 

 Khối lượng được treo 

 Khối lượng không được treo 

 Hệ số khối lượng 

9.2.3. Sơ đồ hóa hệ thống treo 

9.2.4. Sơ đồ dao động tương đương 

 Ô tô hai cầu 

 Ô tô ba cầu 

9.3. Phương trình dao động ô tô 

 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy môn 

học 

 

Tổng cộng 

Lên lớp  

Tự 

học 
Lý 

thuyết 
Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

Nội dung 1: Chương 1: 1.1 - 1.2 2 2  3 7 

Nội dung 2: 1.3 (tiếp) – 1.4 2 2  3 7 

Nội dung 3: Chương 2: 2.1 – 2.3 2 2  3 7 

Nội dung 4: 2.4 (tiếp) – 2.6 2 2  3 7 

Nội dung 6: Chương 3: 3.1 – 3.3 2 2  3 7 

Nội dung 7: 3.3 (tiếp) – 3.5 2 2  3 7 

Nội dung 9: Chương 4: 4.1 – 4.4 2 2  3 7 

Nội dung 11: Chương 5: 5.1 – 5.2 2 2  3 7 

Nội dung 13: Chương 6: 6.1 – 6.3 2 2  3 7 

Nội dung 8: Kiểm tra giữa kỳ   2 2 4 

Nội dung 13: Chương 7: 7.1 – 7.2 2 2  3 7 

Nội dung 14: 7.2 (tiếp) - 7.3 3 3  3 9 

Nội dung 16: Chương 8: 8.1 – 8.2 2 2  3 7 

Nội dung 16: Chương 9: 9.1 – 9.2 2 2  3 7 

Nội dung 17: 9.2 (tiếp) – 9.3 1 1  1 3 
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Nội dung 15: Ôn tập và giải đáp môn học 
2 2  3 7 

Tổng cộng 30 30 2 30 92 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Lý thuyết ô tô”. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Hữu Cẩn, Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo, tập 1 và 2, NXB Khoa học và                         kỹ 

thuật, 1998. 

[2]. Phạm Xuân Mai, Nguyễn Hữu Hƣờng, Ngô Xuân Ngát, Tính toán sức kéo Ôtô – máy kéo, 

NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2001. 

[3]. J.Y.Wong, Ph.D., Theory of Ground Vehicles, A Wiley - Interscience Publication, John 

Wiley & Sons, USA, 1978. 

[4]. Fenton, J., Handbook of Automotive Powertrains and Chassis Design, Professional 

Engineering Publishing, Ltd., Sufolk (UK), năm 1998. 

[5]. Fenton, J., Handbook of Vehicle Design Analysis, Professional Engineering 
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Publishing, Ltd., Sufolk (UK), năm 1996; 

[6]. Thomas D.Gillespie, Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of Automotive 

Engineers, Inc 1992. 

[7]. Reza N. Jazar, Vehicle Dynamics: Theory and App

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000051 

2. Tên học phần: Kỹ thuật điện tử 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nhớ được kiến thưc cơ bản về vật liệu bán dẫn, vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. 

Hiểu được cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý hoạt động của linh kiện điện tử. 

ứng dụng để tính toán phân cực để các linh kiện điện tử hoạt động theo chức năng mong 

muốn. 

5.3. Về kỹ năng: 

Giải thích và ứng dụng linh kiện điện tử vào các mạch chức năng đơn giản 

Thiết kế thực hiện được mạch điện đơn giản 

 

5.3. Thái độ: 

Sinh viên cần lên lớp đầy đủ. 

Tích cực thảo luận, làm bài tập trên lớp. 

Có tinh thần tự học cao. 

 

6. Mô tả học phần:  

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về điện tử. - Đề cập đến kiến thức về chất bán dẫn, 

vật liệu chế tạo các linh kiện điện tử cấu tạo 

và hoạt động của các linh kiện bán dẫn cơ bản - Phần chính của học phần: khảo sát cấu tạo, cơ 

chế hoạt động của các linh kiện điện 

tử như Diode, BJT, FET, Op-Amp, các linh kiện điều khiển, linh kiện quang điện 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
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- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

Những kiến thức cơ bản về điện tử có liên quan đến học 

phần 

Nối P-N và Diode 

1.1 Chất bán dẫn điện  

1.2 Cấu tạo của nối P-N 

1.3 Dòng điện trong nối P-N khi được phân cực  

1.4 Diode chỉnh lưu, mạch chỉnh lưu 

1.5 Diode zener  

1.6 Bài tập chương I 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Chương 2 

Transistor lưỡng cực (BJT) 

2.1 Cấu tạo, ký hiệu cơ bản của Transistor 

2.2 Cơ chế hoạt động của Transistor lưỡng cực 

2.3 BJT với điện thế một chiều và tín hiệu xoay chiều 

 

 

6 
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2,4  Mạch phân cực cho BJT 

2.5 Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT 

2.6 Bài tập chương 2 

 

 

Chương 3 

Transistor Trường ứng (FET) 

3.1. Cấu tạo và đặc tính cơ bản của FET  

3.2 MOSFET loại hiếm và MOSFET loại tăng 

3.3  Mạch phân cực cho FET  

3.4 Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET  

3.5 Bài tập chương 3 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Chương 4 

OPAMP và ứng dụng 

4.1 Tính chất cơ bản của một OPAMP lý tưởng  

4.2 Mạch khuếch đại dùng Op-Amp 

4.3 Một số mạch ứng dụng cơ bản của OPAMP 

4.4  Bài tập chương 4 

 

 

6 

 

 

 

 

Chương 5 

Chương 5 Linh kiện điều khiển & linh kiện quang  

5.1 Linh kiện 4 lớp bán dẫn 

5.2 Linh kiện quang điện tử 

 

6 

 

 

Tổng số 30 0 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng tích cực  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp  

- Thảo luận   

- Thực hành nhận dạng, lắp ráp. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 
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Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Kỹ thuật điện tử” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Điện tử tương tự - Nxb. Giáo dục, 2006. 

[2]. Giáo trình mạch điện tử 1- Nxb. Thành phố HCM – Trường Đại học Quốc gia, 2000. 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000052 

2. Tên học phần: Kỹ thuật thủy khí 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất lỏng chuyển động  

Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất khí chuyển động  

5.2. Về kỹ năng: 

Tính toán xác định được các thông số động học cơ bản của lưu chất như vận tốc, lưu lượng, 

tổn thất năng lượng v..v… 

5.3. Thái độ: 

 Lưu chất được ứng dụng phổ biến trong hệ thống truyền động và điều khiển.  

 Tính chất của lưu chất có ảnh hưởng đến sự lưu động cũng như trao đổi năng lượng 

6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về các thiết bị và truyền động thủy khí gồm các 

nội dung: cơ sở lý thuyết về thủy lực và khí nén, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại bơm 

và động cơ thủy lực, hệ thống truyền động và điều khiển bằng thuỷ lực và khí nén, nguyên tắc 

thiết kế mạch thuỷ lực và khí nén. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 25 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Làm bài tập trên lớp: 5 tiết 

- Thảo luận: 9 tiết 

- Tự học: 90 tiết 
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8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chủ đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, 

thực tập  

Tự  

nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1. Tính chất, đặc điểm 

và tính toán lưu chất 
6 1   16 23 

2. Máy thủy khí kiểu 

động học 

4 1 2 0 14 21 

3. Máy thủy khí kiểu 

thể tích 

5 1 2 2 20 30 

4. Truyền động và điều 

khiển bằng thủy lực 

5 1 3 2 24 35 

5. Truyền động và điều 

khiển bằng khí nén 

5 1 2 0 16 24 

 25 5 9  4 90   
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10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận, cho sinh viên tự nghiên cứu làm báo cáo 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “ Kỹ thuật thủy khí” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Huỳnh Văn Hoàng.Thủy khí kỹ thuật ứng dụng. 2005. ĐHBK Đà Nẵng 

[2]. Lương Ngọc Lợi. Cơ học thủy khí ứng dụng.2011. ĐHBK Hà Nội 

[3]. Phạm Văn Khảo. Truyền động – Tự động khí nén.2007.KH&KT 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000053 

2. Tên học phần: Nguyên lý động cơ đốt trong 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Giải thích được các khái niệm và định nghĩa thường gặp khi nghiên cứu về động             cơ 

đốt trong; 

Mô tả chính xác các quá trình xãy ra trong động cơ đốt trong; 

Mô tả được nguyên lý làm việc của các bộ phận chính trên động cơ xăng và  

động cơ diesel; 

Phân tích được các đặc tính chủ yếu của động cơ xăng và động cơ diesel; 

Hiểu rõ nguyên lý làm việc của các hệ thống và các chi tiết của động cơ đốt  trong. 

5.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng các kiến thức trong môn học để sửa chữa các hư hỏng của động cơ đốt               

trong đạt yêu cầu kỹ thuật; 

Nhận dạng, phân biệt được các chi tiết và các hệ thống trong động cơ; 

Phân tích được sự liên kết giữa các chi tiết trong các bộ phận và các hệ thống 

của động cơ. Qua đó mô tả được nguyên lý làm việc của chúng. 

5.3. Thái độ: 

 Sinh viên cần lên lớp đầy đủ. 

Tích cực thảo luận, làm bài tập trên lớp. 

Có tinh thần tự học cao. 

Có tính sáng tạo, ham học hỏi, tìm hiểu các phần mềm mô phỏng và xử lý tín               

hiệu và hệ thống số. 

6. Mô tả học phần:  
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Giới thiệu khái quát về động cơ đốt trong, vị trí và ý nghĩa của nó trong các thiết bị 

động lực. Các nội dung chính của học phần gồm: trình bày cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm 

việc của các chi tiết, các hệ thống trong động cơ đốt trong. Các công nghệ kỹ thuật đã, đang và 

sẽ được ứng dụng trong công nghệ chế tạo động cơ đốt trong. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp: 5 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

1.1. Giới thiệu chung về động cơ đốt trong 

1.1.1. Định nghĩa 

1.1.2. Phân loại động cơ đốt trong 

1.1.3. Định nghĩa các danh từ kỹ thuật cơ bản về động cơ đốt trong 

1.2. Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 

1.2.1. Nguyên lý làm việc của động cơ xăng và động cơ Diesel 4 kỳ không tăng áp 

1.2.2. Nguyên lý làm việc của động cơ xăng và động cơ Diesel 2 kỳ 

1.3. So sánh động cơ đốt trong 

1.3.1. So sánh động cơ đốt trong hai kỳ và động cơ đốt trong bốn kỳ 

1.3.2. So sánh động cơ xăng và động cơ diesel 

1.4. Giới thiệu động cơ Walkel và động cơ tuabin 

CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

2.1. Nhận xét chung về chu trình lý tưởng 

2.2. Chu trình lý tưởng của động cơ không tăng áp 
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2.2.1. Chu trình hỗn hợp 

2.2.2. Chu trình đẳng tích 

2.2.3. Chu trình đẳng áp 

2.2.4. So sánh hiệu suất của chu trình 

2.3. Chu trình lý tưởng của động cơ tăng áp 

2.4. Chu trình thực tế của động cơ đốt trong 

2.4.1. Quá trình nạp 

2.4.2. Quá trình nén 

2.4.3. Quá trình cháy – giản nở 

2.4.4. Quá trình thải 

CHƯƠNG 3: NHIÊN LIỆU VÀ MÔI CHẤT CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT 
TRONG 

3.1. Nhận xét chung 

3.2. Nhiên liệu thể khí 
3.3. Nhiên liệu thể lỏng 

3.4. Những tính chất chính của nhiên liệu 

3.5. Lượng không khí cần để đốt 1kg nhiên liệu lỏng hoặc 1kmol (hay 1m3 ) nhiên liệu 

khí 

3.6. Hòa khí mới và sản vật cháy 

3.7. Tỷ nhiệt (nhiệt dung riêng) của môi chất 

CHƯƠNG 4: CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÍNH NĂNG KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA 

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

4.1. Các thông số đánh giá tính năng kinh tế - kỹ thuật của động cơ 

4.1.1. Công suất của động cơ 

4.1.2. Hiệu suất 

4.1.3. Suất tiêu hao nhiên liệu 

4.2. Xây dựng các đường đặc tính của động cơ 

4.2.1. Đường đặc tính tốc độ 

4.2.2. Đường đặc tính tải 

CHƯƠNG 5: CÁC BỘ PHẬN CHÍNH TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

5.1. Những chi tiết cố định của động cơ đốt trong 

5.1.1. Khái niệm chung 

5.1.2. Thân máy 

5.1.3. Lót xylanh. 

5.1.4. Nắp máy 

5.1.5. Đệm nắp máy 

5.1.6. Đáy dầu 

5.2. Những chi tiết di động của động cơ đốt trong 

5.2.1. Piston 

5.2.2. Chốt piston 

5.2.3. Xécmăng 

5.2.4. Thanh truyền 

5.2.5. Trục khuỷu 

5.2.6. Bánh đà 

5.2.7. Bulông, đai ốc, đệm 
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5.3. Cơ cấu phân phối khí 

5.3.1. Nhiệm vụ, phân loại, yêu cầu 

5.3.2. Các phương pháp bố trí supap và dẫn động cơ cấu phân phối khí 

5.3.3. Kết cấu các chi tiết chính trong cơ cấu phân phối khí 

CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG BÔI TRƠN 

6.1. Nhiệm vụ 

6.2. Dầu làm trơn và các đặc tính cơ bản 

6.2.1. Công dụng của dầu bôi trơn 

6.2.2. Một số thông số sử dụng của dầu bôi trơn 

6.2.3. Các đặc tính cơ bản của dầu bôi trơn 

6.3. Các loại hệ thống bôi trơn 

6.3.1. Bôi trơn bằng vung tóe 

6.3.2. Bôi trơn bằng dầu pha trong nhiên liệu 
6.3.3. Bôi trơn cưỡng bức 

6.4. Kết cấu một số bộ phận chính 

6.4.1. Mạch dầu làm trơn cho động cơ xăng – động cơ Diesel 

6.4.2. Bơm dầu 

6.4.3. Lọc dầuCác đồng hồ của hệt hống bôi trơn 

6.4.4. Đèn báo nguy 

CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG LÀM MÁT 

7.1. Nhiệm vụ của hệ thống làm mát 

7.1.1. Công dụng của hệ thống làm mát 
7.1.2. Nhiệt độ làm việc tối ưu của động cơ 

7.2. Phân loại hệ thống làm mát 

7.2.1. Hệ thống làm mát bằng không khí 

7.2.2. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng 

7.2.3. So sánh hệ thống làm mát bằng nước và hệ thống làm mát bằng không khí 

7.3. Các bộ phận của hệ thống làm mát bằng chất lỏng 

7.3.1. Két nước 

7.3.2. Nắp két nước 

7.3.3. Van hằng nhiệt và phương pháp bố trí 

7.3.4. Bơm nước 

CHƯƠNG 8: HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG 

8.1. Giới thiệu hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ xăng 

8.2. Bộ chế hòa khí 

8.2.1. Bộ chế hòa khí đơn giản 

8.2.2. Bộ chế hòa khí hiện đại 

8.3. Quá trình hình thành khí hỗn hợp trong động cơ xăng 

8.3.1. Xé nhỏ nhiên liệu 

8.3.2. Bay hơi nhiên liệu 

8.3.3. Hòa trộn nhiên liệu và không khí 

8.4. Giới thiệu hệ thống phun xăng 

8.4.1. Phun xăng trên đường ống nạp 

8.4.1.1. Hệ thống phun xăng K-Jetronic 
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8.4.1.2. Hệ thống phun xăng L-Jetronic 

8.4.1.3. Hệ thống phun xăng Motronic 

8.4.2. Phun xăng trực tiếp vào buồng cháy động cơ (GDI) 

8.4.2.1. Mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao công suất 

8.4.2.2. Cơ sở kỹ thuật của động cơ phun xăng trực tiếp 

CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL 

9.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống 

9.2. Sơ đồ của hệ thống 

9.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận chính 

9.3.1. Bơm cao áp 

9.3.1.1. Bơm cao áp cá nhân- Bơm thẳng hàng 

9.3.1.2. Bơm cao áp (VE) 

9.3.1.3. Bơm kim liên hợp 

9.3.2. Bơm tiếp vận 

9.3.3. Vòi phun 

9.3.3.1. Nhiệm vụ và phân loại vòi phun 

9.3.3.2. Nguyên lý làm việc và kết cấu vòi phun 

9.3.4. Lọc nhiên liệu 
9.3.5 Giới thiệu thiết bị sấy nóng không khí nạp 

9.4. Cơ cấu điều tốc 

9.5. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống EDC 

9.6. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống phun Common Rail 

CHƯƠNG 10: TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ 

10.1. Các biện pháp nâng cao công suất động cơ. 

10.2. Các phương án tăng áp chủ yếu 

10.3. Các đặc điểm sử dụng ở động cơ tăng áp. 
CHƯƠNG 11: TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 

11.1. Tính ổn định của chế độ làm việc 

11.1.1. Chế độ cân bằng 

11.1.2. Tính ổn định của chế độ cân bằng 

11.2. Điều kiện đối với động cơ cần lắp bộ điều tốc 

11.2.1. Chế độ không tải 

11.2.2. Chế độ quay chân vịt tàu thủy 
11.2.3. Động cơ tỉnh tại 

11.3. Các bộ điều tốc trực tiếp phổ biến 

11.3.1. Bộ điều tốc cơ khí một chế độ 

11.3.2. Bộ điều tốc giới hạn 

11.3.3. Bộ điều tốc cơ khí hai chế độ 

11.3.4. Bộ điều tốc cơ khí nhiều chế độ 

11.4. Bộ điều tốc thủy lực 

11.4.1. Khái quát 

11.4.2. Sơ đồ hệ thống 

11.5. Bộ điều tốc điều khiển bằng điện 



250 

11.5.1. Khái quát 

11.5.2. Sơ đồ hệ thống 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ "Nguyên lý động cơ đốt trong" 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyên lý động cơ đốt trong – GS.TS. Nguyễn Tất Tiến – Nhà xuất bản giáo dục - 

2003. 

[2] Tăng áp động cơ đốt trong – Võ Nghĩa-Lê Anh Tuấn – Nhà xuất bản khoa học kỹ 

thuật – 2005.Modern Automotive Technology – James E Duffy – The Goodheart-Willcox 

company, Inc 

[3] Nhiên liệu và dầu mở dùng cho xe, máy – Nguyễn Ngọc Am – Nhà xuất bản công 

nhân kỹ thuật – 1977 

[4] Tài liệu kỹ thuật Toyota 

[5] Quá trình cháy trong động cơ đốt trong – Bùi Văn Ga – Nhà xuất bản khoa học kỹ 
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thuật – 2002. 

[6] Kết cấu tính toán động cơ đốt trong - Hồ Tuấn Chuẩn - 1996 

[7] Động cơ ôtô - Donald L.Anglin. William H.Crouse. Dịch giả: Nguyễn Ngọc Điệp. 

Phạm Thanh Đường - Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000054 

2. Tên học phần: Đồ án nguyên lý động cơ đốt trong 

3. Số tín chỉ: 1 (0/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Giải thích được các các thuật ngữ và thông số kỹ thuật cơ bản, cấu tạo, hoạt động của động cơ 

xăng và động cơ diesel, động cơ hai kỳ và động cơ bốn kỳ;  

Giải thích được công dụng, cách sử dụng dụng cụ tháo lắp đo dụng cụ đo kiểm dùng trong sửa 

chữa động cơ;  

Giải thích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng 

của nắp máy, cácte;  

Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, 

sửa chữa nhóm piston – thanh truyền;  

Giải thích được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, 

sửa chữa trục khuỷu và bánh đà;  

Giải thích được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra, 

sửa chữa xi lanh và thân máy;  

Giải thích được nhiệm vụ, phân loại và nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu phân phối khí;  

Giải thích được các hiên tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa các chi tiết 

thuộc cơ cấu phân phối khí;  

Giải thích được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp 

kiểm tra, sửa chữa các chi tiết thuộc hệ thống bôi trơn;  

Giải thích được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp 

kiểm tra, sửa chữa các chi tiết thuộc hệ thống làm mát;  
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Giải thích được cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp tháo lắp, 

kiển tra, sửa chữa lọc xăng, bơm xăng;  

Giải thích được cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp tháo lắp, 

kiển tra, sửa chữa bộ chế hòa khí;  

Giải thích được cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp tháo lắp, 

kiển tra, sửa chữa lọc nhiên liệu, bơm truyền nhiên liệu piston;  

Giải thích được cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp tháo lắp, 

kiển tra, sửa chữa bơm cao áp đơn;  

Giải thích được cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp tháo lắp, 

kiển tra, sửa chữa bơm cao áp kép;  

Giải thích được cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp tháo lắp, 

kiển tra, sửa chữa bơm cao VE;  

Giải thích được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và 

phương pháp tháo lắp, kiển tra, sửa chữa vòi phun;  

Giải thích được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và 

phương pháp tháo lắp, kiển tra, sửa chữa bơm vòi phun kết hợp.  

5.2. Về kỹ năng: 

Nhận dạng được chủng loại, các cơ cấu và hệ thống của động cơ và xác định được chiều quay 

động cơ, xú pap cùng tên, thứ tự công tác của động cơ, điểm chết trên của piston;  

Chọn, sử dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo kiểm thành thạo, đúng nguyên tắc và phù hợp với bước 

công việc;  

Tháo lắp, nhận dạng đúng các loại nắp máy, cacte, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá hư hỏng của nắp 

máy và cácte chính xác;  

Tháo lắp, nhận dạng đúng các các bộ phận, chi tiết thuộc nhóm piston-thanh truyền và kiểm tra, 

sửa chữa, đánh giá được hư hỏng chi tiết thuộc nhóm pistonthanh truyền chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng được trục khuỷu - bánh đà và đánh giá các hư hỏng của trục khuỷu 

- bánh đà chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá các hư hỏng của xi lanh và thân máy đúng phương pháp, 

và chính xác;  

Tháo lắp, điều chỉnh, nhận dạng đúng các bộ phận và chi tiết trong cơ cấu phân phối khí;  
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Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá được hư hỏng chi tiết thuộc cơ cấu phân phối khí chính 

xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá được hư hỏng các chi tiết thuộc hệ thống bôi trơn chính 

xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá được hư hỏng các chi tiết thuộc hệ thống làm mát  chính 

xác; 

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá được hư hỏng của lọc xăng và bơm xăng chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá được hư hỏng các bộ phận và chi tiết thuộc bộ chế hòa 

khí;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, đánh giá được hư hỏng của lọc nhiên liệu và bơm truyền nhiên liệu 

piston chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh, đánh giá được hư hỏng chi tiết của bơm cao áp đơn 

chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh, đánh giá được hư hỏng chi tiết của bơm cao áp kép 

chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh, đánh giá được hư hỏng chi tiết của bơm cao áp VE 

chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh, đánh giá được hư hỏng chi tiết của vòi phun chính xác;  

Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh, đánh giá được hư hỏng chi tiết của bơm vòi phun kết 

hợp chính xác.  

5.3. Thái độ: 

Sinh viên cần lên lớp đầy đủ;  

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; o Có tinh thần tự 

học cao;  

Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.   

6. Mô tả học phần:  

Kiến thức về thực hành tháo lắp, cách chẩn đoán, phương pháp đo kiểm và sửa chữa những 

hư hỏng các chi tiết, các cụm tổng thành của động cơ đốt trong. Môn học cũng trang bị cho người 

học cách sử dụng các loại dụng cụ trong ngành ô tô có khoa học và chính xác.  
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết:  

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

BÀI 1. NGUYÊN LÝ CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  

1.1. Khái quát về động cơ đốt trong.  

1.1.2. Phân loại động cơ đốt trong.  

1.2.3. Cấu tạo chung của động cơ đốt trong.  

1.1.4. Các thuật ngữ cơ bản của động cơ.  

1.2. Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ.  

1.2.1. Động cơ xăng bốn kỳ.  

1.2.2. Động cơ diesel bốn kỳ.  

1.2.3. So sánh ưu nhược điểm giữa động cơ diesel và động cơ xăng.  

1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ.  

1.3.1. Động cơ xăng hai kỳ.  

1.3.2. Động cơ diesel hai kỳ.  

1.3.3. So sánh ưu nhược điểm giữa động cơ bốn kỳ và động cơ hai kỳ.  

1.4. Cấu trúc của động cơ.  



256 

1.4.1. Bộ phận cố định.  

1.4.2. Bộ phận di động.  

1.4.3. Cơ cấu phân phối khí.  

1.5. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ.  

 BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DỤNG CỤ-THIẾT BỊ TRONG NGÀNH ÔTÔ.  

2.1. Sử dụng dụng cụ tháo lắp.  

2.1.1. Cờ-lê.  

2.1.2. Khẩu.  

2.1.3. Tuốc-nơ-vít.  

2.1.4. Mỏ lết.  

2.1.5. Kềm.  

2.1.6. Dụng cụ tháo lắp chuyên dùng.  

2.2. Bu lông – đai ốc .  

2.2.1. Các kiểu bu lông – đai ốc.  

2.2.1. Vít cấy.  

2.3. Nguyên tắc tháo lắp.  

2.3.1. Nguyên tắc tháo lắp.  

2.3.2. Lực siết bulông/đai ốc.  

2.3.3.   Cách tháo, lắp vít cấy.  

2.3.4.   Cách tháo bu-lông gãy.  

2.4.   Nội quy xưởng.  

2.5.   Sử dụng dụng cụ đo và kiểm tra.  

 BÀI 3. THỰC TẬP CƠ BẢN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  

3.1. Xác định chiều quay động cơ.  

3.2. Xác định xú pap cùng tên.  

3.3. Xác định thứ tự công tác của động cơ.  

3.4. Xác định điểm chết trên của piston.  

3.5. Phương pháp điều chỉnh khe hở nhiệt xupap.  

3.6. Phương pháp kiểm tra áp suất nén.  

3.7. Phương pháp cân cam.  

 BÀI 4. THÁO ĐỘNG CƠ, RỬA VÀ KIỂM TRA CHI TIẾT  

4.1. Chẩn hư hỏng của động cơ trước khi tháo.  

4.2. Yêu cầu và nguyên tắc tháo động cơ.  

4.3. Tháo động cơ trên xe xuống.  

4.4. Tháo rời các cụm và chi tiết của động cơ.  

4.4.1. Tháo nắp máy và cơ cấu phân phối khí.  

4.4.2. Tháo bánh đà.  

4.4.3. Tháo các te chứa dầu.  

4.4.4. Tháo Piston thanh truyền.  
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4.4.5. Tháo trục khuỷu.  

4.4.6. Tháo cơ cấu truyền động xích.  

4.5.Rửa và làm sạch chi tiết.  

4.6.Kiểm tra, phân loại chi tiết.  

 BÀI 5. SỬA CHỮA THÂN MÁY, NẮP XY LANH, XY LANH VÀ CACTE  

5.1 Thân máy.  

4.1.1. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, cấu tạo.  

4.1.2. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng và tác hại.  

4.1.3. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thân máy.  

5.2 Nắp xy lanh (nắp máy).  

5.2.1. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, phân loại, cấu tạo  

5.2.2. Hư hỏng, nguyên nhân gây hư hỏng và tác hại.  

5.2.3. Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng.  

5.3 Xy lanh.  

5.3.1.Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, cấu tạo.  

4.1.4. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng và tác hại.  

4.1.5. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng xy lanh.  

5.4 Cac-te.  

5.4.1. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, phân loại, cấu tạo.  

5.4.2. Hư hỏng, nguyên nhân gây hư hỏng và tác hại.  

5.4.3. Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng.  

 BÀI 6. SỬA CHỮA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU – THANH TRUYỀN  

6.1. Nhóm Trục khuỷu – Bánh đà.  

6.1.1. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, cấu tạo trục khuỷu – bánh đà.  

6.1.2. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng và tác hại.  

6.1.3. Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng.  

6.1.3.1 Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng trục khuỷu.  

6.1.3.2. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng bánh đà.  

6.1.3.3. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng bạc lót trục khuỷu.  

6.2. Nhóm Thanh truyền – Piston.  

6.2.1. Nhiệm vụ.  

6.2.2. Cấu tạo chung.  

6.2.3. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng chi tiết nhóm piston-thanh truyền.  

6.2.3.1. Piston.  

6.2.3.2. Chốt piston.  

6.2.3.3. Xéc măng.  

6.2.3.4. Thanh truyền.  

6.2.3.5. Bạc lót thanh truyền.  

 BÀI 7. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐỘNG CƠ  

7.1. Yêu cầu.  
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7.2. Lắp trục khuỷu.  

7.3.Lắp trục piston – Xéc măng.  

7.4.Lắp Piston – Thanh truyền – Xéc măng vào xy lanh.  

7.5.Lắp Các-te.  

7.6.Lắp nắp máy.  

7.7.Lắp bộ truyền động đai.  

 BÀI 8. SỬA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ  

8.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu.  

8.2. Các hư hỏng của cơ cấu phân phối khí.  

8.3. Kiểm tra, sửa chữa nhóm xupap.  

8.4. Kiểm tra, sửa chữa trục cam, bạc lót và con đội.  

8.5. Kiểm tra cần bẩy và trục cần bẩy.  

8.6. Sửa chữa bộ dẫn động cơ cấu phân phối khí.  

8.7. Kiểm tra và điểu chỉnh cơ cấp phân phối khí.  

 BÀI 9. SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN  

9.1. Tổng quan hệ thống bôi trơn động cơ.  

9.1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại chung.  

9.1.2. Nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hoạt động  các bộ phân trong hệ thống bôi trơn.  

9.2. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng của hệ thống bôi trơn và tác hại.  

9.3. Kiểm tra, sửa chữa bơn dầu bôi trơn.  

9.3.1. Tháo bơm dầu bôi trơn.  

9.3.2. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng bơm dầu nhờn và tác hại.  

9.3.3. Kiểm tra, sửa chữa bơm dầu bôi trơn.  

9.3.4. Lắp bơm dầu bôi trơn.  

9.4. Bảo dưỡng, thay lọc dầu bôi trơn.  

9.4.1. Lọc thấm.  

9.4.2. Lọc ly tâm.  

9.5. Sửa chữa két làm mát dầu.  

9.5.1. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng và tác hại.  

9.5.2. Kiểm tra, sửa chữa các cánh tản nhiệt, van két dầu, ống dẫn dầu.  

9.6. Bảo dưỡng và thay dầu bôi trơn.  

 BÀI 10. SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÀM MÁT  

10.1. Tổng quan hệ thống làm.  

10.1.1 Nhiệm vụ, phân loại hệ thống làm mát.  

10.1.2. Nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo hoạt động các bộ phân trong hệ thống làm mát.  

10.2. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống làm mát và tác hại.  

10.3. Kiểm tra, sửa chữa bơm nước.  

10.3.1. Tháo bơm nước.  

10.3.2. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng bơm nước và tác hại.  
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10.3.3. Kiểm tra, sửa chữa chi tiết.  

10.3.4. Lắp bơm nước.  

10.4. Kiểm tra, sửa chữa quạt gió.  

10.4.1. Kiểm tra.  

10.4.2. Sửa chữa.  

10.5. Sửa chữa két nước.  

10.5.1. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng két nước và tác hại.  

10.5.2. Kiểm tra, sửa chữa.  

10.5.3. Bảo dưỡng và xúc rửa két nước.  

10.6. Kiểm tra, sửa chữa van hằng nhiệt.  

 BÀI 11. SỬA CHỮA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG  

11.1. Lọc nhiên liệu và bơm xăng.  

11.1.1. Tổng quát hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.  

11.1.2. Sửa chữa, bảo dưỡng lọc nhiên liệu.  

11.1.3. Sửa chữa, bảo dưỡng bơm xăng cơ khí kiểu màng.  

11.1.4. Sửa chữa, bảo dưỡng bơm xăng điện kiểu màng.  

11.2. Bộ chế hòa khí.  

12.2.1. Tổng quát về bộ chế hòa khí.  

12.1.1.1. Nhiệm vụ, phân loại bộ chế hòa khí.  

12.1.1.2. Cấu tạo và hoạt động của bộ chế hòa khí.  

12.2.2. Tháo lắp bộ chế hoà khí.  

12.2.1.1. Qui trình tháo bộ chế hoà khí.  

12.2.1.2. Tìm mạch xăng.  

12.2.3. Qui trình lắp và điểu chỉnh bộ chế hoà khí.  

11.3. Hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận trong bộ chế hòa khí và tác hại.  

11.4. Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa bộ chế hòa khí.  

 BÀI 12. SỬA CHỮA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL  

12.1. Sửa chữa, bảo dưỡng lọc nhiên liệu và bơm truyền nhiên liệu.  

12.2. Sửa chữa, bảo dưỡng bơm cao áp đơn.  

12.3. Sửa chữa, bảo dưỡng bơm cáp áp kép.  

12.4. Sửa chữa, bảo dưỡng bơm cao áp VE.  

12.5. Sửa chữa, bảo dưỡng vòi phun.  

12.6. Sửa chữa, bảo dưỡng bơm vòi phun kết hợp.  

10. Phương pháp giảng: 

- Hướng dẫn thực hiện kết hợp trình chiếu video.  

- Sinh viên đặt câu hỏi và thực hiện đồ án mô hình. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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Thực hành: Xưởng thực hành, các động cơ tháo lắp, dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo kiểm.  

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1] Tài liệu “ Đồ án học phần động cơ đốt trong”. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Giáo trình, Nguyên lý kết cấu động cơ.  

[2] Nguyễn tất tiến, Động cơ đốt trong, Nhà xuất bản giáo dục - 2003.  

[3] Nguyễn Đức Phú, Kết cầu và tính toán động cơ đốt trong, Nhà xuất bản đại học và 

trung học chuyên nghiệp.  

[4] Nguyễn Tấn Lộc, Thực tập động cơ, Đại học Sư Phạm kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh 

[5] Đinh Ngọc Ân, Trang bị điện ô tô máy kéo. Nhà Xuất bản Giáo Dục, Hà Nội, 1993. 

[6] Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán- động cơ xăng, động cơ dầu - TOYOTA Việt 

Nam.  

[7] Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô. TS. Hoàng Đình Long. Nhà Xuất bản Giáo Dục, Hà 

Nội, 2007.   

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000055 

2. Tên học phần: Đại số tuyến tính 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương về tập hợp, ánh xạ, quan hệ 

và các kiến thức cơ bản cần thiết của đại số tuyến tính.  

Giúp sinh viên rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng tính toán và khả năng vận dụng các khái 

niệm, định lý để giải quyết vấn đề.  

Có khả năng làm việc nhóm thông qua các bài tập nhóm.  

Hiểu và làm được các bài toán về ánh xạ, ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian 

vector 

5.2 Về kỹ năng: 

Phân tích và giải quyết vấn đề trong môn học đại số tuyến tính. 

Có kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm. 

5.3. Thái độ: 

Sinh viên cần lên lớp đầy đủ. 

Tích cực thảo luận, làm bài tập trên lớp. 

Có tinh thần tự học cao. 

6. Mô tả học phần:  

Các khái niệm về tập hợp, quan hệ được đề cập và cần thiết cho các nội dung tiếp theo sau. Học 

phần trình bày chủ yếu các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính bao gồm ma trận - định thức, 

hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, dạng toàn phương…   

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  
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- Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học: 90 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 0 

0. Giới thiệu môn học 

0.1. Tổ chức dạy và học 

0.2. Khái quát nội dung môn học 

0.3. Đánh giá môn học 

0.4. Các nội dung trong đề cương chi tiết 

1 

 

 

 

 

 

Chương 1 

Chương 1. Tập hợp – Quan hệ  

1.1. Tập hợp 

1.2. Quan hệ - Ánh xạ 

1.3. Bài tập 

2 

 

 

2 

 

 

0 
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Chương 2 

Chương 2. Ma trận – Định thức – Hệ phương trình tuyến 

tính 

2.1. Ma trận 

2.2. Định thức 

2.3. Hệ phương trình tuyến tính 

2.4. Bài tập 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

5 

 

 

Chương 3 

Chương 3. Không gian vector 

3.1. Không gian vector 

3.2. Không gian Euclide 

3.3. Ánh xạ tuyến tính 

3.4. Bài tập 

2 

2 

2 

2 

 

 

0 

Chương 4 Chương 4. Dạng toàn phương 

4.1. Giá trị riêng, vector riêng của ma trận 

4.2. Chéo hoá ma trận 

4.3. Dạng toàn phương 

4.4. Bài tập 

 

2 

2 

2 

2 

 

 
Tổng kết: ôn tập và công bố điểm quá trình. 1 

 

Tổng số 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

Quá trình giảng dạy và học tập môn học được tiếp cận theo hướng lấy “sinh viên là trung tâm”, 

sinh viên cần tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động. Các kết quả học tập đạt được thông 

qua việc thực hiện đa dạng các hoạt động học: nghe thuyết giảng, các hoạt động nhóm, trình bày cá 

nhân. 

Giảng viên cung cấp bài giảng, một số bài đọc thêm ngay từ đầu học kỳ, sinh viên tự nghiên 

cứu trước khi đến lớp. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tự tìm các bài đọc thêm theo yêu cầu 

và hướng dẫn của giảng viên. Bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản, những nội dung liên quan 

đến chứng minh, luận giải vấn đề sẽ được trình bày trong quá trình thuyết giảng kết hợp thảo luận 

tại lớp. Trong quá trình thuyết giảng, giảng viên có thể phát triển mở rộng thêm vấn đề tùy vào khả 

năng lĩnh hội và thời gian của lớp.  
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Sau mỗi buổi học giảng viên sẽ đưa ra các yêu cầu cho sinh viên liên quan đến bài đã học và 

những nội dung sẽ học ở buổi tiếp theo: vấn đề suy nghĩ – thảo luận, bài đọc, bài tập cá nhân, bài 

tập nhóm. 

Sinh viên lĩnh hội, phát triển kiến thức và trau dồi kỹ năng thông qua nghe giảng, thảo luận, 

đọc sách và thực hiện các bài tập giảng viên yêu cầu. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

1. Thang điểm 10 

- Thuyết trình, bài tập nhóm, bài tập về nhà:  30% 

- Thi cuối kỳ:  70% 

 Tổng 100% 

 

Cách đánh giá các điểm thành phần: 

- Bài tập cá nhân: Hoàn thành tất cả các bài cá nhân của giảng viên giao. 

- Thuyết trình, bài tập nhóm: Làm theo nhóm, mỗi nhóm 4-5 sinh viên. Thực hiện các 

bài tập được giao. Các nhóm nộp vở và trình bày để đánh giá nội dung nghiên cứu, kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp. 

Đánh giá thuyết trình, bài tập nhóm: 

Chuẩn đầu ra chương trình 
Kiểm tra và đánh giá tiến trình đạt được 

chuẩn đầu ra thông qua 

1.1. Nắm và vận dụng các kiến thức của đại số 

tuyến tính. 

Trả lời câu hỏi, bài tập về nhà, bài tập tình 

huống, cuối kỳ. 

2. 1. Phân tích và giải quyết vấn đề trong môn 

học đại số tuyến tính. 

Làm và trình bày bài tập về nhà, bài tập 

tình huống. 

3.1. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao 

tiếp. 
Làm các bài tập nhóm, bài tập về nhà. 
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Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Chuẩn đầu ra 

Trình bày đúng, đủ ý, thuyết phục   40% 
1.1. Nắm vững và vận dụng các kiến thức 

của đại số tuyến tính. 

Sử dụng các khái niệm, định nghĩa, 

định lý để giải quyết các bài toán.  30% 
2. 1. Phân tích và giải quyết vấn đề trong 

môn học đại số tuyến tính. 

Trả lời và trình bày các bài tập nhóm, 

bài tập về nhà. 30% 
3.1. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao 

tiếp. 

 
100%  

- Đánh giá bài tập thuyết trình và thảo luận 

           Điểm 

Tiêu chí 

<5 5-<7 7-<9 9-10 

Nội dung 

(60%) 

Không nắm được vấn 

đề cần thảo luận; 

hoặc: 

- Giải quyết được 

<30% vấn đề cần 

thảo luận. 

- Không có minh 

chứng nào hoặc tất 

cả các minh chứng 

đều không phù hợp. 

- Nắm được vấn 

đề. 

- Giải quyết 

được 50-70% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một vài 

minh chứng 

- Nắm vấn đề 

chưa sâu 

- Giải quyết 

được 70-80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một số 

minh chứng 

phù hợp 

- Nội dung thảo 

luận nắm sâu. 

- Giải quyết 

được trên 80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có minh chứng 

rõ ràng, cụ thể. 

Hình thức 

(10%) 

- Bài viết trình bày 

xấu/không đúng 

quy định, có nhiều 

lỗi chính tả. 

- Các thành viên 

trình bày thiếu lưu 

loát 

- Bài viết còn 

một số lỗi 

chính tả, hình 

thức chưa bắt 

mắt. 

- <50% thành 

viên trình bày 

chưa lưu loát 

- Bài viết trình 

bày tốt, ít có lỗi 

chính tả. 

- >70% thành 

viên trình bày 

lưu loát 

- Bài viết trình 

bày đẹp, hình 

thức bắt mắt. 

- 100% thành 

viên trình bày 

lưu loát, cuốn 

hút 

Thuyết trình, 

thảo luận 

nhóm (15%) 

- Trên 50% thành 

viên không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Không biết phối 

hợp nhóm khi làm 

việc. 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

rời rạc 

 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

tốt 

 

- Tất cả các 

thành viên 

cùng tham gia. 

- Phân công 

công việc và 

điều phối nhóm 

làm việc hiệu 

quả, đạt kết quả 

tốt. 
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Trả lời câu 

hỏi (15%) 

Không trả lời được 

hoặc trả lời sai hầu 

hết các nội dung 

Trả lời đúng từ 

50-<70% nội 

dung 

Trả lời đúng từ 

70-80% nội dung 

Trả lời tất cả các 

câu hỏi đúng, đủ 

ý, thuyết phục 

- Bài thi cuối kỳ: Làm bài tự luận, không sử dụng tài liệu. Đề thi gồm 4 câu hỏi. Cấu 

trúc đề thi: 100% bài tập liên quan tính toán, giải quyết vấn đề; 20% câu hỏi dễ, 60% 

câu hỏi trung bình, 20% câu hỏi khó; các câu hỏi phân bố đều ở các nội dung chương 

trình theo tỷ lệ số tiết của bài học/ tổng số tiết của chương trình. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Ngô Thị My La. Bài giảng tóm tắt Đại số tuyến tính. 2017. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh. Toán học cao cấp, Tập 1. NXB: Giáo Dục, 

1998. 

[3]. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh. Bài tập Toán học cao cấp, Tập 1. NXB: 

Giáo Dục, 1998. 

[4]. F.E.Danko, A.G.Popop, T.Ia.Cogiepnhicova. Bài tập Toán học cao cấp, (sách dịch) 

Phần I. NXB: Giáo dục, 1994. 

  Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000056 

2. Tên học phần: Vật lý đại cương 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển và các nguyên lý nhiệt động học, 

khí lý tưởng, khí thực 

5.2 Về kỹ năng: 

Nắm vững các phương pháp các bài toán cơ nhiệt nhằm ứng dụng trong thực tế sau này. 

 

  5.3. Thái độ: 

Sinh viên phải hết sức nghiêm túc học môn này thì mới có thể giải được bài tập và đó là 

tiền đề để giải quyết các vấn đề thực tế trong tương lai 

 

6. Mô tả học phần:  

Vật lý A1 hay Cơ - Nhiệt đại cương được chuẩn bị nhằm mục đích trang bị kiến thức, giúp 

sinh viên nắm được các hiện tượng, định luật trong cơ cổ điển, bao gồm: Động học, Động 

lực học, Các định luật bảo toàn trong cơ học, Cơ vật rắn, Cơ chất lưu. Tiếp đến là các thuyết 

và các nguyên lý trong nhiệt động học: Khí lý tưởng, Nguyên lý thứ nhất và thứ hai nhiệt 

động học, Khí thực. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

 Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết  

 Làm bài tập trên lớp : 11 tiết  

 Thảo luận : 10 tiết  
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 Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 30 tiết 

 Tự học : 120 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

Phần một: Cơ học  

Chương 1: Động học chất điểm  

1.1.Một số khái niệm cơ bản  

1.2.Véctơ vận tốc của chất điểm.  

1.3. Véctơ gia tốc của chất điểm, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc 

pháp tuyến trong chuyển động cong.  

1.4.Một số dạng chuyển động: chuyển động đều, chuyển động 

biến đổi đều, bài toán ném xiên.  

1.5. Phép cộng vận tốc và gia tốc. 

3 

 

 

 

     2 

 

 

Chương 2 

Chương 2: Động lực học chất điểm  

2.1. Ba định luật của Newton  

2.2. Hệ qui chiếu không quán tính – Lực quán tính – Nguyên lý 

tương đối Galilê  

2.3. Các lực trong cơ học : trọng lực, lực ma sát, lực căng của 

sợi dây. 

3 

 

 

2 
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Chương 3 

Chương 3: Các định luật bảo toàn trong cơ học 

 3.1. Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng. 

 3.2. Định luật biến thiên và bảo toàn mômen động lượng  

3.3. Động năng của chất điểm, định lý về động năng.  

3.4. Thế năng của một vật trong trọng trường, định lý về thế 

năng.  

3.5. Cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trọng trường.  

3.6. Bài toán va chạm 

3 

 

 

4 

 

 

Chương 4 

Chương 4: Cơ học vật rắn  

4.1. Một số khái niệm  

4.2. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh trục 

của vật rắn  

4.3. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố 

định (mômen động lượng, mômen của lực đối với trục quay, 

phương trình cơ bản)  

4.4. Mômen quán tính của vật rắn, định lý Steiner  

4.5. Động năng của của vật rắn quay quanh một trục cố định  

4.6. Định luật bảo toàn mômen động lượng của vật rắn quay và 

của hệ vật rắn quay 

3 

 

 

4 

Chương 5 Chương 5: Cơ chất lưu  

5.1. Những khái niệm mở đầu  

5.2. Tĩnh học chất lưu  

5.3. Hiện tượng nội ma sát (nhớt) 

3 4 

Chương 6 Phần hai: Nhiệt học  

Chương 6: Khí lý tưởng  

6.1. Các khái niệm cơ bản  

6.2. Các định luật thực nghiệm về chất khí. 

6.3. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng  

6.4. Thuyết động học phân tử về chất khí 

3 

4 
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Chương 7 Chương 7: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học  

7.1. Khái niệm năng lượng, công và nhiệt  

7.2. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học  

7.3. Ứng dụng nguyên lý thứ nhất để nghiên cứu các quá trình 

biến đổi của khí lý tưởng 

3 

4 

Chương 8 Chương 8: Nguyên lý thứ hai nhiệt động học 

 8.1. Những hạn chế của nguyên lý thứ nhất 

 8.2. Máy nhiệt  

8.3. Nguyên lý thứ hai nhiệt động học  

8.4. Chu trình Carnot 8.5. Các định lý Carnot.  

8.6. Định nghĩa và tính chất của hàm entropi. Nguyên lý tăng 

entropi  

8.7. Độ biến thiên entropi  

8.8. Hệ thức thống nhất hai nguyên lý thứ nhất và thứ hai nhiệt 

động học 

4 

4 

Chương 9 Chương 9: Khí thực  

9.1. Lực tương tác giữa các phân tử  

9.2. Sự hóa lỏng của chất khí 

 9.3. Phương trình Van der Waals  

9.4. Nội năng của khí thực, hiệu ứng Joule-Thomson  

9.5. Hiện tượng khuếch tán 

5 

2 

Tổng số 30 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

Quá trình giảng dạy và học tập môn học được tiếp cận theo hướng lấy “sinh viên là trung tâm”, 

sinh viên cần tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động. Các kết quả học tập đạt được thông 

qua việc thực hiện đa dạng các hoạt động học: nghe thuyết giảng, các hoạt động nhóm, trình bày cá 

nhân. 
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Giảng viên cung cấp bài giảng, một số bài đọc thêm ngay từ đầu học kỳ, sinh viên tự nghiên 

cứu trước khi đến lớp. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tự tìm các bài đọc thêm theo yêu cầu 

và hướng dẫn của giảng viên. Bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản, những nội dung liên quan 

đến chứng minh, luận giải vấn đề sẽ được trình bày trong quá trình thuyết giảng kết hợp thảo luận 

tại lớp. Trong quá trình thuyết giảng, giảng viên có thể phát triển mở rộng thêm vấn đề tùy vào khả 

năng lĩnh hội và thời gian của lớp.  

Sau mỗi buổi học giảng viên sẽ đưa ra các yêu cầu cho sinh viên liên quan đến bài đã học và 

những nội dung sẽ học ở buổi tiếp theo: vấn đề suy nghĩ – thảo luận, bài đọc, bài tập cá nhân, bài 

tập nhóm. 

Sinh viên lĩnh hội, phát triển kiến thức và trau dồi kỹ năng thông qua nghe giảng, thảo luận, 

đọc sách và thực hiện các bài tập giảng viên yêu cầu. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

Thang điểm 10 

- Thuyết trình, bài tập nhóm, bài tập về nhà:  40% 

- Thi cuối kỳ:  60% 

 Tổng 100% 

 

Chuẩn đầu ra chương trình 

Kiểm tra và đánh giá tiến 

trình đạt được chuẩn đầu 

ra thông qua 

K1 Có kiến thức nền tảng vững chắc trong các lãnh 

vực Toán - Khoa học tự nhiên (Toán cao cấp, 

Xác suất thống kê, Toán rời rạc, Vật lý đại 

cương …) để tiếp thu kiến thức chuyên sâu. 

Làm bài tập và kiểm tra. 

Cách đánh giá các điểm thành phần: 

- Bài tập cá nhân: Hoàn thành tất cả các bài cá nhân của giảng viên giao. 

- Thuyết trình, bài tập nhóm: Làm theo nhóm. 

Đánh giá thuyết trình, bài tập nhóm: 40% 



272 

Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Chuẩn đầu ra 

Hoàn thành các bài phân tích tổng 

hợp và soạn bài thuyết trình để trình 

bày trước lớp 
40% K1 

 
40%  

Đánh giá bài thi tự luận: 60% 

         Điểm 

Tiêu chí 
8-10 7-8 5-7 <5 

Nội dung 

50% 

- Đúng 90-100% 

đáp án.  

 

Đúng 70- 80% đáp 

án 

 

Đúng 50-70% đáp 

án 

 

Đúng < 50% đáp 

án 

 

Hình thức 

10% 
Trình bày được Trình bày được Trình bày được Trình bày kém 

- Bài thi cuối kỳ: Làm bài trên giấy 

- Đánh giá bài thi: 60%. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Cơ Nhiệt đại cương, Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu, NXB ĐH Quốc gia Tp. 

HCM, 2008 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Bài tập Cơ Nhiệt đại cương, Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu, NXB ĐH Quốc 

gia Tp. HCM, 2008  

[3]. Vật lý đại cương (tập 1) . Lương Duyên Bình và nnk. NXB Giáo dục 2000.  

[4]. Bài tập Vật lý đại cương (tập 1) . Lương Duyên Bình và nnk. NXB Giáo dục 2000.  

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000057 

2. Tên học phần: Giải tích 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản cần thiết của giải tích về hàm 

số, giới hạn, sự liên tục của hàm một biến, tích phân suy rộng, chuỗi số.  

Giúp sinh viên rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng tính toán và khả năng vận dụng các định 

nghĩa, định lý để giải quyết vấn đề.  

5.2 Về kỹ năng: 

Có khả năng làm việc nhóm thông qua các bài tập nhóm.  

Hiểu và làm được các bài toán về giới hạn, sự liên tục của hàm một biến, tích phân suy rộng, 

chuỗi số. 

  5.3. Thái độ: 

Sinh viên cần lên lớp đầy đủ. 

Có tinh thần tự học cao. 

6. Mô tả học phần:  

Nội dung chính của học phần trình bày các kiến thức cơ bản của giải tích toán học như hàm 

số, giới hạn của hàm một biến, sự liện tục, tích phân suy rộng, chuỗi số.        

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

 Nghe giảng lý thuyết : 45tiết  

 Làm bài tập trên lớp :  

 Thảo luận :  
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 Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...):  

 Hoạt động theo nhóm :  

 Thực tế: :  

 Tự học : 90 giờ 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

Chương 1 
0. Giới thiệu môn học 

0.1. Tổ chức dạy và học 

0.2. Khái quát nội dung môn học 

0.3. Đánh giá môn học 

0.4. Các nội dung trong đề cương chi tiết 

1 

 

 

 

      

 

 

Chương 2 

Chương 1. Hàm số và giới hạn  

1.1.  Hàm số 

1.2.  Hàm hợp – Hàm ngược 

1.3.  Các hàm số sơ cấp 

1.4.  Dãy số và giới hạn dãy số 

1.5.  Giới hạn hàm số  

1.6.  Sự liên tục của hàm số 

Bài tập 

6 

 

 

 

 

4 
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Chương 3 

Chương 2. Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến 

2.1.  Đạo hàm, vi phân hàm một biến 

2.2.  Đạo hàm và vi phân cấp cao 

2.3.  Tích phân xác định 

2.4.  Tích phân suy rộng 

2.5. Bài tập 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

 

Chương 4 

Chương 3. Không gian vector 

3.1. Chuỗi số hội tụ 

3.2. Chuỗi số dương 

3.3. Chuỗi số bất kỳ 

3.4. Chuỗi luỹ thừa 

3.5. Chuỗi Fourier 

Bài tập    

 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 Tổng kết: ôn tập và công bố điểm quá trình. 2  

Tổng số 45  

 

10. Phương pháp giảng: 

Quá trình giảng dạy và học tập môn học được tiếp cận theo hướng lấy “sinh viên là trung tâm”, 

sinh viên cần tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động. Các kết quả học tập đạt được thông 

qua việc thực hiện đa dạng các hoạt động học: nghe thuyết giảng, các hoạt động nhóm, trình bày cá 

nhân. 

Giảng viên cung cấp bài giảng, một số bài đọc thêm ngay từ đầu học kỳ, sinh viên tự nghiên 

cứu trước khi đến lớp. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tự tìm các bài đọc thêm theo yêu cầu 

và hướng dẫn của giảng viên. Bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản, những nội dung liên quan 

đến chứng minh, luận giải vấn đề sẽ được trình bày trong quá trình thuyết giảng kết hợp thảo luận 

tại lớp. Trong quá trình thuyết giảng, giảng viên có thể phát triển mở rộng thêm vấn đề tùy vào khả 

năng lĩnh hội và thời gian của lớp.  

Sau mỗi buổi học giảng viên sẽ đưa ra các yêu cầu cho sinh viên liên quan đến bài đã học và 

những nội dung sẽ học ở buổi tiếp theo: vấn đề suy nghĩ – thảo luận, bài đọc, bài tập cá nhân, bài 

tập nhóm. 
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Sinh viên lĩnh hội, phát triển kiến thức và trau dồi kỹ năng thông qua nghe giảng, thảo luận, 

đọc sách và thực hiện các bài tập giảng viên yêu cầu. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

Thang điểm 10 

- Thuyết trình, bài tập nhóm, bài tập về nhà:  30% 

- Thi cuối kỳ:  70% 

 Tổng 100% 

 

Cách đánh giá các điểm thành phần: 

- Bài tập cá nhân: Hoàn thành tất cả các bài cá nhân của giảng viên giao. 

- Thuyết trình, bài tập nhóm: Làm theo nhóm, mỗi nhóm 4-5 sinh viên. Thực hiện các 

bài tập được giao. Các nhóm nộp vở và trình bày để đánh giá nội dung nghiên cứu, kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp. 

Đánh giá thuyết trình, bài tập nhóm: 

Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Chuẩn đầu ra 

Trình bày đúng, đủ ý, thuyết phục   40% 
1.1. Nắm vững và vận dụng các kiến thức 

của giải tích. 

Chuẩn đầu ra chương trình 
Kiểm tra và đánh giá tiến trình đạt được 

chuẩn đầu ra thông qua 

1.1. Nắm và vận dụng các kiến thức của đại số 

tuyến tính. 

Trả lời câu hỏi, bài tập về nhà, bài tập tình 

huống, cuối kỳ. 

2. 1. Phân tích và giải quyết vấn đề trong môn 

học đại số tuyến tính. 

Làm và trình bày bài tập về nhà, bài tập 

tình huống. 

3.1. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao 

tiếp. 
Làm các bài tập nhóm, bài tập về nhà. 
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Sử dụng các khái niệm, định nghĩa, 

định lý để giải quyết các bài toán.  30% 
2. 1. Phân tích và giải quyết vấn đề trong 

môn học giải tích. 

Trả lời và trình bày các bài tập nhóm, 

bài tập về nhà. 30% 
3.1. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao 

tiếp. 

 
100%  

- Đánh giá bài tập thuyết trình và thảo luận 

           Điểm 

Tiêu chí 

<5 5-<7 7-<9 9-10 

Nội dung 

(60%) 

Không nắm được vấn 

đề cần thảo luận; 

hoặc: 

- Giải quyết được 

<30% vấn đề cần 

thảo luận. 

- Không có minh 

chứng nào hoặc tất 

cả các minh chứng 

đều không phù hợp. 

- Nắm được vấn 

đề. 

- Giải quyết 

được 50-70% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một vài 

minh chứng 

- Nắm vấn đề 

chưa sâu 

- Giải quyết 

được 70-80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một số 

minh chứng 

phù hợp 

- Nội dung thảo 

luận nắm sâu. 

- Giải quyết 

được trên 80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có minh chứng 

rõ ràng, cụ thể. 

Hình thức 

(10%) 

- Bài viết trình bày 

xấu/không đúng 

quy định, có nhiều 

lỗi chính tả. 

- Các thành viên 

trình bày thiếu lưu 

loát 

- Bài viết còn 

một số lỗi 

chính tả, hình 

thức chưa bắt 

mắt. 

- <50% thành 

viên trình bày 

chưa lưu loát 

- Bài viết trình 

bày tốt, ít có lỗi 

chính tả. 

- >70% thành 

viên trình bày 

lưu loát 

- Bài viết trình 

bày đẹp, hình 

thức bắt mắt. 

- 100% thành 

viên trình bày 

lưu loát, cuốn 

hút 

Thuyết trình, 

thảo luận 

nhóm (15%) 

- Trên 50% thành 

viên không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Không biết phối 

hợp nhóm khi làm 

việc. 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

rời rạc 

 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

tốt 

 

- Tất cả các 

thành viên 

cùng tham gia. 

- Phân công 

công việc và 

điều phối nhóm 

làm việc hiệu 

quả, đạt kết quả 

tốt. 

Trả lời câu 

hỏi (15%) 

Không trả lời được 

hoặc trả lời sai hầu 

hết các nội dung 

Trả lời đúng từ 

50-<70% nội 

dung 

Trả lời đúng từ 

70-80% nội dung 

Trả lời tất cả các 

câu hỏi đúng, đủ 

ý, thuyết phục 
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- Bài thi cuối kỳ: Làm bài tự luận, không sử dụng tài liệu. Đề thi gồm 4 câu hỏi. Cấu 

trúc đề thi: 100% bài tập liên quan tính toán, giải quyết vấn đề; 20% câu hỏi dễ, 60% 

câu hỏi trung bình, 20% câu hỏi khó; các câu hỏi phân bố đều ở các nội dung chương 

trình theo tỷ lệ số tiết của bài học/ tổng số tiết của chương trình. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Ngô Thị My La. Bài giảng tóm tắt Giải tích 1. 2017. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh. Toán học cao cấp, Tập 2, 3. NXB: Giáo 

Dục, 1998. 

[3]. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh. Bài tập Toán học cao cấp, Tập 2, 3. NXB: 

Giáo Dục, 1998. 

[4]. F.E.Danko, A.G.Popop, T.Ia.Cogiepnhicova. Bài tập Toán học cao cấp, (sách dịch) 

Phần I. NXB: Giáo dục, 1994. 

  Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000058 

2. Tên học phần: Nhập môn hành chánh văn phòng 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về quản trị hành chánh văn phòng, 

cũng như một số nghiệp vụ cơ bản trong công tác văn phòng. 

5.2 Về kỹ năng: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết của quy trình quản trị các hoạt động hành 

chính trong các văn phòng, đặc biệt là văn phòng doanh nghiệp. Cùng với đó là những kỹ 

năng cơ bản trong hoạt động nghiệp vụ văn phòng như: Tiến trình xử lý công văn, thu thập 

xử lý thông tin, hoạch định tổ chức các cuộc hội họp, các chuyến công tác. 

  5.3. Thái độ: 

Sinh viên cần ý thức rõ đây là môn học cung cấp những kỹ năng làm việc trong các cơ quan, 

tổ chức và doanh nghiệp... Vì vậy trong quá trình học tập sinh viên cần rèn luyện kỹ năng 

cho bản thân, cần chú ý và tích cực tham gia các nội dung thảo luận giảng viên tổ chức trên 

lớp cũng như tự nghiên cứu cập nhật kiến thức mới. 

6. Mô tả học phần:  

Quản trị hành chính văn phòng là môn học đại cương đối với ngành quản trị, giúp sinh viên có 

được kiến thức tổng quan về hoạt động hành chính văn phòng, sinh viên có thể đảm nhận các công 

việc liên quan đến hành chính văn phòng sau khi tốt nghiệp. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

 Lên lớp: 30 tiết 
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 Thực hành tại doanh nghiệp: 15 tiết 

 Tự học: 135 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 0 

0. GIỚI THIỆU MÔN HỌC 
0.1. Tổ chức dạy và học 

0.2. Khái quát nội dung môn học 

0.3. Đánh giá môn học 

0.4. Các nội dung trong đề cương chi tiết 

1 

 

 

 

      

 

 

Chương 1 

CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ 

HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 

 

1.1. Quản trị 

1.1.2. Khái niệm quản trị 

1.1.3 .Chức năng của quản trị 

1.1.4. Nhiệm vụ của quản trị 

1.2. Văn phòng 

1.2.1. Khái niệm văn phòng 

1.2.2. Chức năng của văn phòng 

2 
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1.2.3.Nhiệm vụ của văn phòng 

1.3.   Tổ chức bộ máy văn phòng 

1.3.1.Hình thức, cơ cấu tổ chức bộ máy văn phòng 

1.3.2.Bố trí văn phòng 

1.3.3.Trang thiết bị văn phòng và hiện đại hóa công tác văn phòng 

 

 

 

Chương 2 

Chương 2. QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (3 tiết) 

2.1 Quản trị thời gian 

2.1.1  Sự cần thiết của quản trị thời gian 

2.1.2  Nguyên nhân làm mất thời gian   

2.1.3  Các biện pháp quản trị thời gian 

2.2  Quản trị thông tin 

2.2.1  Tổng quan 

2.2.2  Xử lý công văn đến – đi 

2.2.3  Văn thư nội bộ 

2.2.4  Văn thư điện tử 

2.3  Quản trị hồ sơ  

2.3.1  Khái niệm  

2.3.2  Tiến trình quản trị hồ sơ 

2.3.3  Công cụ và hệ thống lưu trữ hồ sơ 

2.3.4  Thủ tục lưu trữ hồ sơ 

2.3.5  Lưu trữ hồ sơ qua hệ thống máy vi tính 

 

3 

 

 

 

 

 

Chương 3 

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA VĂN 

PHÒNG (4 tiết) 

3.1 Hoạch định, tổ chức các cuộc họp 

3.1.1 Các cuộc họp không nghi thức 

3.1.2 Các cuộc họp theo nghi thức 

4 
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3.1.3 Các hội nghị từ xa 

3.2 Hoạch định, sắp xếp các chuyến đi công tác 

3.2.1 Sắp xếp, chuẩn bị 

3.2.2 Trách nhiệm trong thời gain thủ trưởng vắng mặt 

3.4.3    Trách nhiệm khi thủ trưởng trở về 

Chương 4 CHƯƠNG 4: TỖ CHỨC CÔNG TÁC LỄ TÂN (3 tiết) 

4.1  Lễ tân và vai trò của công tác lễ tân 

4.1.1 Khái niệm lễ tân 

4.1.2 Vai trò của công tác lễ tân 

4.2  Nguyên tắc cơ bản của hoạt động lễ 

tân  

4.2.1 Nguyên tắc 

4.2.2 Phương thức giao tiếp 

4.3  Hoạt động đón tiếp khách tại cơ quan 

4.3.1  Vai trò, nhiệm vụ của thư ký 

4.3.2  Khi khách đến và công việc tiếp theo sau khi chào hỏi 

4.3.3  Khách nội bộ 

4.4  Tiếp khách qua điện thoại 

4.4.1  Đặc điểm, yêu cầu 

4.4.2  Nghệ thuật ứng xử khi nghe và khi gọi điện thoại 

4.4.3  Những điều cần ghi nhớ của thư ký khi sử dụng điện thoại 

4.5  Lễ tân hội nghị và và tiệc chiêu đãi 

4.5.1  Khái niệm, mục đích, ý nghĩa 

4.5.2  Các hình thức đãi khách 

4.5.3  Cách sắp xếp chỗ ngồi 

3 
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Chương 5 CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC CÔNG TÁC THƯ KÝ (4 tiết) 

5.1. Khái niệm 

5.2. Phân loại thư ký 

5.2.1. Thư ký văn phòng 

5.2.2. Thư ký giám đốc 

5.3. Những phẩm chất cần thiết của người thư ký 

5.4. Những yêu cầu, trình độ, khả năng của người thư ký 

5.5. Quy trình tổ chức một ngày làm việc của thư ký 

4 

 

Chương 6 CHƯƠNG 6: CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN 

TRONG NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG (5 tiết) 

6.1. Khái niệm thông tin 

6.2. Phân loại thông tin 

6.2.1. Phân loại theo kênh tiếp nhận 

6.2.2. Phân loại theo tính chất, đặc điểm sử dụng thông tin 

6.2.3. Phân loại theo phạm vi của lĩnh vực hoạt động 

6.2.4. Phân loại theo tính chất, thời điểm nội dung 

6.2.5. Phân loại theo các tiêu chí khác 

6.3. Văn phòng và hoạt động tổ chức thông tin 

6.3.1. Yêu cầu 

6.3.2. Quy trình công nghệ thông tin 

6.3.2.1. Xây dựng và tổ chức nguồn tin 

6.3.2.2. Thu thập nguồn tin 

6.3.2.3. Nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin 

6.3.2.4. Cung cấp, phổ biến thông tin 

5 
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6.3.2.5. Bảo quản và lưu trữ thông tin 

6.4. Quy định xử lý thông tin doanh nghiệp 

6.4.1. Nguyên tắc truyền đạt và xử lý thông tin 

6.4.2. Nguyên tắc xử lý các loại thông tin 

Chương 7 CHƯƠNG 7 : HOẠCH ĐỊNH, TỔ CHỨC VÀ KIỆM TRA 

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (3 tiết) 

7.1. Hoạch định công việc hành chính văn phòng 

7.1.1. Khái niệm 

7.1.2. tầm quan trọng của hoạch định 

7.1.3. Phân loại hoạch định 

7.1.4. Các căn cứ của hoạch định 

7.1.5. Các công cụ của hoạch định 

7.2. Tổ chức, điều hành hoạt động hành chính văn phòng 

7.2.1. Nội dung cơ bản của kỹ thuật và kỹ năng hành chính trong 

điều hành hoạt đông HCVP 

7.2.1.1. Thiết kế và phân tích công việc 

7.2.1.2. Phân công công việc 

7.2.2. Tổ chức điều hành công việc 

7.2.2.1. Khái niệm 

7.2.2.2. Nguyên tắc điều hành 

7.2.3. Xây dựng các quy chế làm việc 

7.2.3.1. Khái niệm quy chế 

7.2.3.2. Yêu cầu 

7.2.3.3. Phương pháp xây dựng quy chế 

7.2.3.4. Các nguyên tắc tổ chức đối với nhà quản trị 

3 
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7.2.3.5. Các mối quan hệ của nhà quản trị hành chính 

7.3. Kiểm tra công việc hành chính văn phòng 

Chương 8 CHƯƠNG 8: SOẠN THẢO VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN (2 

tiết) 

8.1  Tổ chức công tác văn thư 

8.1.1  Phân loại văn bản 

8.1.2  Phân cấp phát hành văn bản 

8.1.3  Tổ chức công tác văn thư tại một đơn vị 

8.2  Nguyên tắc soạn thảo văn bản 

8.2.1  Hình thức của văn bản 

8.2.2  Tính chất của văn bản 

8.2.3  Một số điểm lưu ý khi soạn thảo văn bản 

8.3  Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính 

8.3.1  Đơn từ 

8.3.2  Công văn 

8.3.3  Thông báo 

8.3.4  Báo cáo 

8.3.5  Tờ trình 

8.3.6  Biên bản 

8.3.7  Quyết định 

8.4  Giải quyết và quản lý văn bản 

8.4.1  Nguyên tắc giải quyết và quản lý văn bản 

8.4.2  Tổ chức giải quyết quản lý văn bản mật 

8.4.3  Công tác lập hồ sơ 

2 
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Chương 9 CHƯƠNG 9: CÔNG TÁC LƯU TRỮ (2 tiết) 

9.1  Khái niệm, vai trò và tính chất của công tác lưu trữ 

9.1.1  Khái niệm 

9.1.2  Vai trò 

9.1.3  Tính chất 

9.2  Công tác thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ  

9.2.1  Công tác thu thập 

9.2.2  Bổ sung tài liệu lưu trữ 

9.3  Công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

9.3.1  Khái niệm 

9.3.2  Nội dung 

9.4  Xác định giá trị tài liệu 

9.4.1  Khái niệm 

9.4.2  Nguyên tắc 

9.4.3  Tiêu chuẩn 

9.5  Thống kê và kiểm tra tài liệu 

9.5.1  Khái niệm 

9.5.2  Nội dung 

9.6  Bảo quản tài liệu lưu trữ 

9.6.1  Khái niệm 

9.6.2  Nội dung 

9.7  Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ 

9.7.1  Khái niệm 

9.7.2  Nội dung 

2 
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Chương 10 CHƯƠNG 10: CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH 

(5 tiết) 

10.1. Bản chất và ý nghĩa 

10.1.1. Bản chất 

10.1.2. Ý nghĩa 

10.2. Những cản trở đối với hoạt đông cải cách hành chính 

10.2.1. Nhận thức hạn chế của giới quản trị 

10.2.2. Những ảnh hưởng của người thừa hành 

10.2.3. Những vướng mắc từ vượt quá thẩm quyền 

10.2.4. Thiếu nguồn lực phát triển 

10.3. Trách nhiệm của các thành phần hữu quan 

10.3.1. Nhà quản lý 

10.3.2. Cấp thừa hành  

10.3.3. Khách hàng 

10.3.4. Truyền thông và dư luận 

10.4. Một số phương hướng cơ bản thực hiện cải cách hành 

chính 

10.4.1. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính 

10.4.2. Mở rộng thủ tục thay thế 

10.4.3. Hiện đại hóa các quy trình xử lý công việc 

10.4.4. Thay đổi cơ cấu tổ chức của các bộ phận 

10.4.5. Hiện đại hóa công tác văn phòng 

1 

 

Tổng số 30  

 

10. Phương pháp giảng: 
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Quá trình giảng dạy và học tập môn học được tiếp cận theo hướng lấy “sinh viên là trung tâm”, 

sinh viên cần tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động. Các kết quả học tập đạt được thông 

qua việc thực hiện đa dạng các hoạt động học: nghe thuyết giảng, các hoạt động nhóm, trình bày cá 

nhân. 

Giảng viên cung cấp bài giảng, một số bài đọc thêm ngay từ đầu học kỳ, sinh viên tự nghiên 

cứu trước khi đến lớp. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tự tìm các bài đọc thêm theo yêu cầu 

và hướng dẫn của giảng viên. Bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản, những nội dung liên quan 

đến chứng minh, luận giải vấn đề sẽ được trình bày trong quá trình thuyết giảng kết hợp thảo luận 

tại lớp. Trong quá trình thuyết giảng, giảng viên có thể phát triển mở rộng thêm vấn đề tùy vào khả 

năng lĩnh hội và thời gian của lớp.  

Sau mỗi buổi học giảng viên sẽ đưa ra các yêu cầu cho sinh viên liên quan đến bài đã học và 

những nội dung sẽ học ở buổi tiếp theo: vấn đề suy nghĩ – thảo luận, bài đọc, bài tập cá nhân, bài 

tập nhóm. 

Sinh viên lĩnh hội, phát triển kiến thức và trau dồi kỹ năng thông qua nghe giảng, thảo luận,  

đọc sách và thực hiện các bài tập giảng viên yêu cầu. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

2. Thang điểm 10 

- Chuyên cần, thuyết trình, bài tập nhóm, bài tập về nhà: 40% 

- Thi cuối kỳ:                   60% 

 Chuẩn đầu ra chương trình 

Kiểm tra và đánh giá tiến trình đạt được 

chuẩn đầu ra thông qua 

1.3. Nắm vững và vận dụng các kiến thức về 

công tác hành chính văn phòng 

Trả lời câu hỏi, bài tập về nhà, bài tập tình 

huống, thuyết trình nhóm, bài kiểm tra giữa 

kỳ, cuối kỳ. 

2. 1. Hoạch định tốt công tác tổ chức hành 

chính, thu thập và xử lý thông tin, công tác văn 

Làm và trình bày bài tập tình huống. 
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thư lưu trữ, tổ chức hội họp, soạn thảo văn 

bản… 

3.1. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao 

tiếp 
Làm các bài tập nhóm, thuyết trình 

 

Cách đánh giá các điểm thành phần: 

- Bài tập cá nhân: Hoàn thành tất cả các bài cá nhân của giảng viên giao. 

- Thuyết trình, bài tập nhóm: Làm theo nhóm, mỗi nhóm 4-5 sinh viên. Thực hiện các 

bài tập được giao. Các nhóm nộp file word và trình bày để đánh giá nội dung nghiên cứu, 

kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp. 

Đánh giá thuyết trình, bài tập nhóm:  

Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Chuẩn đầu ra 

Trình bày đúng, đủ ý, thuyết phục   40% 
1.3. Nắm vững và vận dụng các kiến thức về 

công tác hành chính văn phòng 

Sử dụng các công cụ và phương pháp 

trong hoạch định công tác HCVP 

 

30% 

2. 1. Hoạch định tốt công tác tổ chức hành 

chính, thu thập và xử lý thông tin, công tác 

văn thư lưu trữ, tổ chức hội họp, soạn thảo 

văn bản… 

Trả lời và trình bày các bài tập  

Nhóm. 
30% 

3.1. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao 

tiếp. 

 
100%  

- Bài thi giữa kỳ: Làm bài tự luận cá nhân, không sử dụng tài liệu và laptop. Đề thi bao 

gồm các nội dung đã học trong các chương của chương trình, có câu hỏi khó để kiểm 

tra năng lực tư duy phản biện và năng lực phân tích, tổng hợp vấn đề. Thời gian làm 

bài: 90 phút. 

- Đánh giá bài thi tự luận. 

Điểm 8-10 7-8 5-7 <5 
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Tiêu chí 

Nội dung 

70% 

- Đúng 90-100% 

đáp án.  

- Phân tích sâu, 

logic. 

Đúng 70- 80% đáp 

án 

Phân tích sâu. 

Đúng 50-70% đáp 

án 

Có liệt kê nhưng 

thiếu phân tích  

Đúng < 50% đáp 

án 

Không phân tích  

Hình thức 

30% 

Trình bày dễ hiểu, 

đẹp 
Trình bày dễ hiểu Trình bày dễ hiểu Trình bày khó hiểu 

- Đánh giá bài tập thuyết trình và thảo luận 

         Điểm 

Tiêu chí 

<5 5-<7 7-<9 9-10 

Nội dung 

(60%) 

Không nắm được vấn 

đề cần thảo luận; 

hoặc: 

- Giải quyết được 

<30% vấn đề cần 

thảo luận. 

- Không có minh 

chứng nào hoặc tất 

cả các minh chứng 

đều không phù hợp. 

- Nắm được vấn 

đề. 

- Giải quyết 

được 50-70% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một vài 

minh chứng 

- Nắm vấn đề 

chưa sâu 

- Giải quyết 

được 70-80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một số 

minh chứng 

phù hợp 

- Nội dung thảo 

luận nắm sâu. 

- Giải quyết 

được trên 80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có minh chứng 

rõ ràng, cụ thể. 

Hình thức 

(10%) 

- Bài viết trình bày 

xấu/không đúng 

quy định, có nhiều 

lỗi chính tả. 

- Các thành viên 

trình bày thiếu lưu 

loát 

- Bài viết còn 

một số lỗi 

chính tả, hình 

thức chưa bắt 

mắt. 

- <50% thành 

viên trình bày 

chưa lưu loát 

- Bài viết trình 

bày tốt, ít có lỗi 

chính tả. 

- >70% thành 

viên trình bày 

lưu loát 

- Bài viết trình 

bày đẹp, hình 

thức bắt mắt. 

- 100% thành 

viên trình bày 

lưu loát, cuốn 

hút 

Thuyết trình, 

thảo luận 

nhóm (15%) 

- Trên 50% thành 

viên không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Không biết phối 

hợp nhóm khi làm 

việc. 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

rời rạc 

 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

tốt 

 

- Tất cả các 

thành viên 

cùng tham gia. 

- Phân công 

công việc và 

điều phối nhóm 

làm việc hiệu 

quả, đạt kết quả 

tốt. 
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Trả lời câu 

hỏi (15%) 

Không trả lời được 

hoặc trả lời sai hầu 

hết các nội dung 

Trả lời đúng từ 

50-<70% nội 

dung 

Trả lời đúng từ 

70-80% nội dung 

Trả lời tất cả các 

câu hỏi đúng, đủ 

ý, thuyết phục 

- Bài thi cuối kỳ: Làm bài tự luận cá nhân, không sử dụng tài liệu. Đề thi gồm 3 câu 

hỏi, 2 câu lý thuyết và 1 câu bài tập thực tế. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

  [1]. Nguyễn Hữu Thân (2014), Quản trị hành chính văn phòng, Nhà xuất bản thống kê. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

  [2]. Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức - Học viên hành chính quốc gia, 2013. 

[3]. Vương Thị Kim Thanh (2016), Quản trị hành chánh văn phòng, NXB Thống kê. 

[4].  Nhiều tác giả (2013), Quản trị văn phòng, NXB Đại học kinh tế quốc dân. 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000059 

2. Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam 

3. Số tín chỉ: 2(2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn. 

Hiểu biết và vận dụng kiến thức văn hóa, địa lý, lịch sử Việt Nam và thế giới vào phân tích 

và kinh doanh du lịch 

5.2 Về kỹ năng: 

Hiểu được đặc điểm văn hóa truyền thống của người Việt. 

Nhận biết được các đặc điểm văn hóa một cách có hệ thống. 

Đánh giá được những mặt giá trị và phi giá trị của các yếu tố văn hóa xét trong hệ tọa độ cụ 

thể. 

Nâng cao năng lực phân tích và giải thích các hiện tượng văn hóa xã hội 

Có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả thông qua các bài tập nhóm và thuyết trình   

5.3. Thái độ: 

             Yêu nghề, trung thực, chu đáo, tận tâm, và chủ động trong môn học. 

  

6. Mô tả học phần:  

Học phần giới thiệu lý thuyết tổng quan về văn hóa học và các đặc trưng văn hóa Việt Nam 

trên quan điểm hệ thống cấu trúc, mô tả từng thành phần cấu thành hệ thống văn hóa Việt Nam và 

đặc trưng của từng thành phần đó.Cơ sở văn hóa Việt Nam là học phần bổ trợ kiến thức đại cương, 

là kiến thức cần thiết cho sinh viên để sinh viên có thể hiểu chi tiết, đầy đủ hơn về văn hóa Việt 

Nam, môn học tích lũy vốn kiến thức văn hóa, xã hội, giúp ích rất nhiều cho sinh viên trong cuộc 

sống xã hội cũng như trong công việc chuyên ngành. 
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

 Lý thuyết:  20 tiết 

 Thực hành tại doanh nghiệp: 10 tiết 

 Tự học: 60 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 0 

0. Giới thiệu môn học 
0.1. Tổ chức dạy và học 

0.2. Khái quát nội dung môn học 

0.3. Đánh giá môn học 

0.4. Các nội dung trong đề cương chi tiết 

1 

 

 

 

      

 

 

Chương 1 

Chương I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VĂN HÓA HỌC 

1. Văn hóa  

a. Khái niệm “văn hóa” 

b. Cấu trúc của hệ thống văn hóa 

c. Văn hóa học là gì? 

2. Loại hình văn hóa  

a. Cơ sở phân chia loại hình văn hóa  

Hai loại hình văn hóa gốc 

3 

 

 

 



294 

 

 

Chương 2 

Chương II : TỔNG QUAN VĂN HÓA VIỆT NAM 

1. Tiến trình văn hóa Việt Nam  

a. Lớp văn hóa bản địa 

b. Giao lưu văn hóa với Trung Hoa và khu vực 

c. Giao lưu văn hóa với phương Tây 

2. Bối cảnh văn hóa Việt Nam  

a. Nguồn gốc người Việt 

b. Bối cảnh Đông Nam Á và văn hóa Việt Nam  

c. Bối cảnh văn hóa khu vực và văn hóa Việt Nam  

Tổng quan về đặc trưng văn hóa Việt Nam  

3 

 

 

 

 

 

Chương 3 

Chương III : VĂN HÓA NHẬN THỨC 

1. Nhận thức về vũ trụ 

a. Triết lý âm - Dương 

b. Thuyết Tam ài, Ngũ hành, Bát quái 

c. Lịch pháp 

2. Nhận thức về con người 

a. Nhận thức về con người tự nhiên 

b. Nhận thức về con người xã hội 

3. Nghệ thuật 

a. Nghệ thuật thanh sắc 

b. Nghệ thuật hình khối 

4. Tín ngưỡng và tôn giáo 

a. Tín ngưỡng phồn thực 

b. Tín ngưỡng sùng bái con người và tự nhiên 

c. Đặc trưng Tín ngưỡng Việt Nam 

Các hiện tượng du nhập tôn giáo 

6 

 

 

 

Chương 4 Chương IV : VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

1. Phong tục 

a. Phong tục hôn nhân và tang ma 

b. Phong tục lễ Tết 

c. Phong tục giao tiếp và ứng xử 

2. Văn hóa làng xã Việt Nam 

3. Giao lưu và tiếp xúc văn hóa  

4 

5 
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Chương 5 Chương V : VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG 

1. Ứng xử với môi trường tự nhiên 

  1.1 Đối phó với môi trường tự nhiên 

  1.2 Tận dụng môi trường tự nhiên 

2. Ứng xử với môi trường xã hội 

2.1. Đối phó với môi trường xã hội 

2.2. Tận dụng môi trường xã hội 

2 

5 

Chương 6 
Tổng kết: ôn tập và công bố điểm quá trình, điểm giữa kỳ 1 

 

Tổng số 20 10 

 

10. Phương pháp giảng: 

Quá trình giảng dạy và học tập môn học được tiếp cận theo hướng lấy “sinh viên là trung tâm”, 

sinh viên cần tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động. Các kết quả học tập đạt được thông 

qua việc thực hiện đa dạng các hoạt động học: nghe thuyết giảng, các hoạt động nhóm, trình bày cá 

nhân. 

Giảng viên cung cấp bài giảng, một số bài đọc thêm ngay từ đầu học kỳ, sinh viên tự nghiên 

cứu trước khi đến lớp. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tự tìm các bài đọc thêm theo yêu cầu 

và hướng dẫn của giảng viên. Bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản, những nội dung liên quan 

đến chứng minh, luận giải vấn đề sẽ được trình bày trong quá trình thuyết giảng kết hợp thảo luận 

tại lớp. Trong quá trình thuyết giảng, giảng viên có thể phát triển mở rộng thêm vấn đề tùy vào khả 

năng lĩnh hội và thời gian của lớp.  

Sau mỗi buổi học giảng viên sẽ đưa ra các yêu cầu cho sinh viên liên quan đến bài đã học và 

những nội dung sẽ học ở buổi tiếp theo: vấn đề suy nghĩ – thảo luận, bài đọc, bài tập cá nhân, bài 

tập nhóm. 

Sinh viên lĩnh hội, phát triển kiến thức và trau dồi kỹ năng thông qua nghe giảng, thảo luận, 

đọc sách và thực hiện các bài tập giảng viên yêu cầu. 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 
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12. Đánh giá: 

- Bài tập cá nhân: Hoàn thành tất cả các bài cá nhân của giảng viên giao. 

- Thuyết trình, bài tập nhóm: Làm theo nhóm, mỗi nhóm 7-8 sinh viên. Thực hiện các bài 

tập được giao. Các nhóm nộp file word và trình bày để đánh giá nội dung nghiên cứu, kỹ năng làm 

việc nhóm và kỹ năng giao tiếp. 

Đánh giá thuyết trình, bài tập nhóm: 

Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Chuẩn đầu ra 

Trình bày đúng, đủ ý, thuyết phục   40% 
1.3. Nắm vững và vận dụng các kiến thức về 

Văn Hóa 

Sử dụng các khuôn khổ phân tích văn 

hóa, giải quyết vấn đề và có minh 

chứng cụ thể.  

 

30% 
2. 1. Phân tích và giải quyết vấn đề trong 

lĩnh vực Văn hóa. 

Trả lời và trình bày các bài tập nhóm 30% 
3.1. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao 

tiếp. 

 
100%  

- Bài thi giữa kỳ: Làm bài tự luận cá nhân, không sử dụng tài liệu và laptop. Đề thi bao 

gồm các nội dung đã học trong các chương 2, 3 của chương trình, có câu hỏi khó để kiểm tra năng 

lực tư duy phản biện và năng lực phân tích, tổng hợp vấn đề. Thời gian làm bài: 90 phút. 

- Đánh giá bài thi tự luận. 

         Điểm 

Tiêu chí 
8-10 7-8 5-7 <5 

Nội dung 

70% 

- Đúng 90-100% 

đáp án.  

- Phân tích sâu, 

logic. 

Đúng 70- 80% đáp 

án 

Phân tích sâu. 

Đúng 50-70% đáp 

án 

Có liệt kê nhưng 

thiếu phân tích  

Đúng < 50% đáp 

án 

Không phân tích  

Hình thức 

30% 

Trình bày dễ hiểu, 

đẹp 
Trình bày dễ hiểu Trình bày dễ hiểu Trình bày khó hiểu 

- Đánh giá bài tập thuyết trình và thảo luận 

           Điểm 

Tiêu chí 

<5 5-<7 7-<9 9-10 
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Nội dung 

(60%) 

Không nắm được vấn 

đề cần thảo luận; 

hoặc: 

- Giải quyết được 

<30% vấn đề cần 

thảo luận. 

- Không có minh 

chứng nào hoặc tất 

cả các minh chứng 

đều không phù hợp. 

- Nắm được vấn 

đề. 

- Giải quyết 

được 50-70% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một vài 

minh chứng 

- Nắm vấn đề 

chưa sâu 

- Giải quyết 

được 70-80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có một số 

minh chứng 

phù hợp 

- Nội dung thảo 

luận nắm sâu. 

- Giải quyết 

được trên 80% 

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Có minh chứng 

rõ ràng, cụ thể. 

Hình thức 

(10%) 

- Bài viết trình bày 

xấu/không đúng 

quy định, có nhiều 

lỗi chính tả. 

- Các thành viên 

trình bày thiếu lưu 

loát 

- Bài viết còn 

một số lỗi 

chính tả, hình 

thức chưa bắt 

mắt. 

- <50% thành 

viên trình bày 

chưa lưu loát 

- Bài viết trình 

bày tốt, ít có lỗi 

chính tả. 

- >70% thành 

viên trình bày 

lưu loát 

- Bài viết trình 

bày đẹp, hình 

thức bắt mắt. 

- 100% thành 

viên trình bày 

lưu loát, cuốn 

hút 

Thuyết trình, 

thảo luận 

nhóm (15%) 

- Trên 50% thành 

viên không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Không biết phối 

hợp nhóm khi làm 

việc. 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

rời rạc 

 

- Dưới 40% 

thành viên 

không làm 

việc/ vắng mặt 

trong buổi thảo 

luận; 

- Phối hợp nhóm 

tốt 

 

- Tất cả các 

thành viên 

cùng tham gia. 

- Phân công 

công việc và 

điều phối nhóm 

làm việc hiệu 

quả, đạt kết quả 

tốt. 

Trả lời câu 

hỏi (15%) 

Không trả lời được 

hoặc trả lời sai hầu 

hết các nội dung 

Trả lời đúng từ 

50-<70% nội 

dung 

Trả lời đúng từ 

70-80% nội dung 

Trả lời tất cả các 

câu hỏi đúng, đủ 

ý, thuyết phục 

- Bài thi cuối kỳ: Làm bài tự luận cá nhân, không sử dụng tài liệu và laptop. Đề thi bao 

gồm các nội dung đã học trong các chương 2, 3, 4 và 5 của chương trình, có câu hỏi khó để kiểm 

tra năng lực tư duy phản biện và năng lực phân tích, tổng hợp vấn đề. Thời gian làm bài: 90 phút. 

- Đánh giá bài thi tự luận. 

         Điểm 

Tiêu chí 
8-10 7-8 5-7 <5 

Nội dung 

70% 

- Đúng 90-100% 

đáp án.  

- Phân tích sâu, 

Đúng 70- 80% đáp 

án 

Đúng 50-70% đáp 

án 

Có liệt kê nhưng 

Đúng < 50% đáp 

án 
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logic. Phân tích sâu. thiếu phân tích  Không phân tích  

Hình thức 

30% 

Trình bày dễ hiểu, 

đẹp 
Trình bày dễ hiểu Trình bày dễ hiểu Trình bày khó hiểu 

 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Trần Ngọc Thêm (1994), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Tp.HCM. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2]. Trần Ngọc Thêm (2001), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tp.HCM. 

[3]. Nhóm tác giả (1994), Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới, NXB VHTT. 

[4]. Trần Quốc Vượng chủ biên (1996), Văn hóa học đại cương và Cơ sở văn hóa Việt Nam, 

NXB KHXH.  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000060 

2. Tên học phần: Cơ học lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Phân tích và giải thích được các hệ lực, sự chuyển động cơ học và cân bằng của các vật thể, 

sự tương tác giữa chúng với nhau.  

Ứng dụng được các định luật và các nguyên lý cơ học của động lực học để xác định các đặc 

trưng động học của chất điểm và vật rắn chuyển động dưới tác dụng của các lực.   

Sử dụng được phần mềm toán học: Matlab, Maple,.. để giải quyết các bài toán dạng hệ 

vật cơ học  

5.2. Về kỹ năng: 

Xác định được mô hình hệ vật và các lực tác dụng trong bài toán cơ học kỹ thuật.   

Xác định và lập luận được điều kiện cân bằng của cơ hệ dưới tác dụng của hệ lực. Đồng 

thời, xây dựng được phương trình chuyển động đặc trưng động học của chất điểm và vật 

rắn.   

 Xây dựng khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và 

trình bày các vấn đề về cơ học xảy ra trong kỹ thuật. 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, giao tiếp, có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên 

nghiệp.  

 Đề xuất các phương pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật và có thể, bảo vệ ý kiến cá nhân.  

6. Mô tả học phần:  

Nội dung của học phần này bao gồm 3 phần chính như sau: Trong tĩnh học nghiên cứu các lực và 

điều kiện cân bằng của các vật thể dưới tác dụng của các lực. Trong động học nghiên cứu các tính 

chất hình học tổng quát của chuyển động, còn trong động lực học nghiên cứu các quy luật chuyển 
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động của các vật thể dưới tác dụng của các lực. Ngoài ra, còn nghiên cứu về nguyên lý di chuyển 

khả dĩ, nguyên lý Đalam-be và sự chuyển động của cơ hệ không tự do. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học: 60 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

BÀI 1  

  

CÁC TIỀN ĐỀ TĨNH HỌC  

1.1 Các khái niệm cơ bản  

1.2 Hệ tiên đề tĩnh học   

3   

 

0 

BÀI 2  HỆ LỰC PHẲNG  

2.1 Thu gọn hệ lực phẳng  

2.2 Bài toán cân bằng hệ lực phẳng   

2.3 Bài toán ứng dụng hệ lực cân bằng với liên kết ma sát  

6   

 

0 
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BÀI 3 HỆ LỰC KHÔNG GIAN 

3.1 Thu gọn hệ lực không gian   

  3.2 Bài toán cân bằng hệ lực không gian 

6 0 

BÀI 4  

  

CÁC DẠNG CHUYỂN ĐỘNG  

PHỨC TẠP CỦA VẬT RẮN  

4.1 Chuyển động tịnh tiến  

4.2 Chuyển động vật rắn quay quanh trục cố định, mối quan 

hệ giữa hệ vận tốc góc, gia tốc góc  

4.3 Chuyển động song phẳng   

6   

 

0 

BÀI 5  CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA CHẤT ĐIỂM  

5.1 Chuyển động tương đối  

5.2 Chuyển động kéo theo  

5.3 Chuyển động tuyệt đối 

6   

0 

BÀI 6  NGUYÊN LÝ DI CHUYỂN KHẢ DĨ  

6.1 Các khái niệm cơ bản  

6.2 Nguyên lý di chuyển khả dĩ  

6.3 Điều kiện cân bằng trong hệ toạ độ suy rộng đủ  

3   

 

0 

BÀI 7  NGUYÊN LÝ D’ALAMBERT   

7.1 Lực quán tính   

7.2 Nguyên lý D’alambert  

7.3 Phương trình cân bằng tĩnh động  

3   

 

0 

BÀI 8  PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA CƠ 

HỆ KHÔNG TỰ DO  

8.1 Phương trình động lực học tổng quát  

8.2 Phương trình LAGRANGE LOẠI II   

8.3 Tọa độ CYCLIC và tích phân đầu chuyển động  

6   
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BÀI 9  ĐỘNG LỰC HỌC CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI  

9.1 Phương trình vi phân chuyển động chất điểm trong tương 

đối  

6   

Tổng số 45 0 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Cơ học lý thuyết” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Cơ học lý thuyết/Ninh Quang Hải. Xây Dựng, 2002  

[2]. Cơ học lý thuyết: bài tập/Lê Quang Toại. Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2007  

[3]. Cơ học. T2- Động lực học/Đỗ Sanh. Giáo dục Việt Nam, 2008  

[4]. Engineering mechanics. Statics/Hibbeler R. C. Pearson, 2013  

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000061 

2. Tên học phần: Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 

3. Số tín chỉ: 1 (1/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Phác thảo được kiến thức tổng quát về kết cấu,  hệ thống trên ô tô.  

Mở rộng sự hiểu biết về sự tình hình phát triển nền công nghiệp ô tô trong nước và ngoài 

nước, hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô.  

 Lựa chọn và định hướng công việc phù hợp với nhu cầu xã hội đối với ngành công nghệ 

kỹ thuật ô tô. 

5.2. Về kỹ năng: 

Người học khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin từ nguồn internet liên quan đến ngành một 

cách nhanh chóng và hiệu quả.  

Người học thực hiện kỹ năng thuyết trình, sử dụng  

công nghệ thông tin để viết và trình bày văn bản.  

 Xây dựng phương pháp học tập tư duy tích cực và sáng tạo, sử dụng các thuật ngữ chuyên 

ngành cơ bản. 

5.3. Thái độ: 

Rèn luyện tinh thần làm việc độc lập hoặc phối hợp tham gia vào hoạt động nhóm.  

 Thể hiện sự tự tin, lòng yêu nghề, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và có ý thức kỷ luật. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần được bố trí ở học kỳ I của năm thứ nhất. Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức tổng 

quan cơ bản về nền tảng cấu thành nên ô tô. Đồng thời, là những kỹ năng, phương pháp tìm kiếm 

và xử lý thông tin chuyên ngành hiệu quả, định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm đối với ngành 

công nghệ kỹ thuật ô tô. 
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7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học: 60 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

BÀI 1 

 

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ Ô TÔ  

1.1 Phân loại ô tô  

1.2 Các thông số chính của ô tô.  

1.3 Các công ty ô tô nổi tiếng và biểu tượng  

2 0 

BÀI 2 

PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ Ô TÔ  

2.1 Tìm kiếm thông tin qua mạng  

2.2 Các thông số chính của ô tô.  

2.3 Các công ty ô tô nổi tiếng và biểu tượng  

2 0 
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BÀI 3 

CẤU TẠO TỔNG QUÁT VỀ Ô TÔ  

3.1 Kiến thức tổng quan về động cơ.  

3.2 Kiến thức tổng quan về gầm ô tô.  

3.3 Kiến thức tổng quan về hệ thống điện động cơ.  

3.4 Kiến thức tổng quan về hệ thống điện thân xe.  

2 0 

BÀI 4 

 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP Ô TÔ  

4.1 Tình hình phát triển của công nghiệp ô tô trên thế giới.  

4.2 Tình hình phát triển của công nghiệp ô tô tại Việt nam.  

3 0 

BÀI 5 

CÔNG VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP  

5.1 Công việc giảng dạy kỹ thuật.  

5.2 Công việc ở các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô.  

5.3 Công việc ở các trạm bảo dưỡng - sửa chữa.  

5.4 Công việc ở các cơ quan quản lý nhà nước.  

5.5 Công việc ở các lĩnh vực khác. 

3 0 

BÀI 6 

THAM QUAN CÔNG TY, NHÀ MÁY,  

ĐẠI LÝ XƯỞNG DỊCH VỤ  

6.1 Tham quan, tìm hiểu các hoạt động của  nhà máy lắp ráp ô 

tô  

6.2 Tham quan đại lý, xưởng dịch vụ, xưởng thực hành  

6.3 Viết báo cáo, bài thu hoạch.  

 

 

3 

 

 

0 

Tổng số 15 0 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   
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11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Đỗ Văn Dũng, (2009). “Nhập Môn Ngành Công Nghệ Ô Tô”. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 

TP Hồ Chí Minh.  

[2]. Chuyên ngành Kỹ thuật Ôtô và xe máy hiện đại = Fachkunde kraftfahrzeugtechnik  / Rolf 

Gscheidle, ...[và những người khác];  

Đặng Văn Châm ...[và những người khác] (dịch). Trẻ, 2018  

 

  

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000062 

2. Tên học phần: Họa hình – Vẽ kỹ thuật 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sinh viên được học các kiến thức về các Tiêu chuẩn Nhà nước ( TCVN ) hiện hành có liên 

quan đến bản vẽ kỹ thuật.  Sinh viên cũng được học các kiến thức về phương pháp các hình 

chiếu thẳng góc ( phương pháp Monge ), các phương pháp biểu diễn vật thể.  

5.2. Về kỹ năng: 

Sinh viên hiểu và vận dụng được các Tiêu chuẩn Nhà nước ( TCVN ) hiện  hành có liên 

quan đến bản vẽ kỹ thuật. Biết cách trình bày bản vẽ , sử dụng các dụng cụ vẽ và thiết bị vẽ 

thông thường.  

Sinh viên có tư duy hệ thống và nắm vững phương pháp các hình chiếu thẳng góc ( phương 

pháp Monge ) , các phương pháp biểu diễn vật thể … nhằm nâng cao tư duy không gian của 

người thiết kế sau này .  

5.3. Thái độ: 

Sinh viên cần lên lớp đầy đủ. 

Tích cực thảo luận, làm bài tập trên lớp.  

Có tinh thần tự học cao.  

Có tính sáng tạo, ham học hỏi, tìm hiểu các phần mềm vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí.   

6. Mô tả học phần:  

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về giới thiệu môn học những kiến thức cơ 

bản về vẽ kỹ thuật ngành cơ khí động lực. Đồng thời, trang bị cho người học khả năng mô tả và 
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phân tích các dạng đường lĩnh vực về chi tiết cơ khí, mặt cắt cơ bản của chi tiết một số sản phẩm 

cơ khí để thiết kế các bản vẽ kỹ thuật ngành chuyên ngành.   

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

 

PHẦN 1: HÌNH HỌC - HỌA HÌNH    

Chương 1. Các phép chiếu cơ bản   

1.1. Phép chiếu xuyên tâm   

1.2. Phép chiếu song song   

1.3. Phép chiếu vuông góc   

  Chương 2. Điểm   

2.1. Đồ thức của một điểm   

2.2. Đồ thức của những điểm đặc biệt   

  Chương 3. Đường thẳng   

3.1 Đồ thức của một đường thẳng   

 

 

15 

 

 

15 
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3.2. Các vị trí đặc biệt của đường thẳng   

3.3. Điểm thuộc đường thẳng   

  Chương 4. Mặt phẳng   

4.1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng   

4.2. Đồ thức của mặt phẳng   

4.3. Các mặt phẳng đặc biệt   

4.4. Sự liên thuộc của điểm và đường thẳng 

với mặt phẳng   

4.5. Các đường thẳng đặc biệt của mặt phẳng  

4.6. Qui ước thấy khuất   

  Chương 5. Các phép biến đổi hình chiếu   

4.1. Phép thay mặt phẳng hình chiếu   

4.2. Phép quay   

  Chương 6. Đường cong và các mặt hình học   

6.1. Đường cong   

6.2. Các mặt hình học   

6.3. Đa diện   

6.4. Mặt cong   

 

 

Chương 2 

PHẦN 2: VẼ KỸ THUẬT  

  Chương 1: Tiêu chuẩn VN về bản vẽ                                         

1.1. Các dụng cụ vẽ             

1.2. Các tiêu chuẩn về bản vẽ           

1.2.1. Tiêu chuẩn nhà nước Việt nam   

1.2.2. Tiêu chuẩn quốc tế     

1.3. Các tiêu chuẩn Việt nam về bản vẽ kỹ thuật   

1.3.1. Khổ giấy.  

1.3.2. Khung vẽ – Khung tên  

1.3.3. Tỷ lệ  

1.4. Đường nét  

1.5. Chữ và số  

1.6. Ký hiệu vật liệu  

1.7. Ghi kích thước  

  Chương 2: Vẽ hình học                                                 

2.1. Vẽ nối tiếp                  

2.1.1. Định lý tiếp xúc  

2.1.2. Vẽ tiếp tuyến với cung tròn, đường tròn  

2.1.3. Vẽ cung tròn nối tiếp với hai đường tròn  

2.2. Vẽ một số đường cong điển hình            

2.2.1. Dựng đường ellipse  

 

 

15 

 

 

15 
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2.2.2. Dựng đường thân khai  

2.3. Độ dốc và độ côn               

2.3.1. Độ dốc  

2.3.2. Độ côn    

  Chương 3: Hình chiếu vuông góc                                          

3.1. Các phép chiếu                

3.1.1. Phép chiếu xuyên tâm   

3.1.2. Phép chiếu song song    

3.1.3. Phép chiếu vuông góc (thẳng góc)    

3.2. Hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng.       

3.2.1. Đồ thức của điểm      

3.2.2. Đồ thức của đường thẳng    

3.2.3. Đồ thức của mặt phẳng   

3.3. Hình chiếu của các khối hình học cơ bản           

  Chương 4: Hình biểu diễn                                             

4.1. Hình chiếu.                 

4.1.1. Định nghĩa  

4.1.2. Phân loại  

4.1.3. Cách ghi ký hiệu   

4.2. Mặt cắt.                  

4.2.1. Định nghĩa  

4.2.2. Cách ghi ký hiệu  

4.2.3. Qui ước đặc biệt   

4.3. Hình cắt.                  

4.3.1. Định nghĩa  

4.3.2. Phân loại  

4.3.3. Cách ghi ký hiệu  

4. 3.4. Qui ước đặc biệt   

4.4. Hình trích.                 

4.4.1. Khái niệm  

4.4.2. Cách vẽ    

  Chương 5: Hình chiếu trục đo                                              

5.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo.         

5.2. Một số hệ trục trục đo thường dùng.        

1.2.1. Hệ trục trục đo vuông góc đều  

1.2.2 Hệ trục trục đo đứng cân    

1.2.2. Cách dựng hình chiếu trục đo    

  Chương 6: Biểu diễn và qui ước- các mối ghép   

6.1. Vẽ qui ước mối ghép ren.             
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6.1.1. Mối ghép bu lông  

6.1.2. Mối ghép vít cấy  

6.1.3. Mối ghép vít  

6.1.4. Mối ghép ren ống    

6.2. Vẽ qui ước mối ghép then.             

6.2.1. Then bằng   

6.2.2. Then vát  

6.2.3. Then bán nguyệt  

           6.2.4. Then hoa  

6.3. Vẽ qui ước mối ghép chốt, đinh tán, mối hàn.  

6.3.1. Mối ghép chốt  

6.3.2. Mối ghép đinh tán  

6.3.3. Mối ghép hàn.  

6.4. Vẽ bộ truyền đai- Bộ truyền xích  

6.4.1. Bộ truyền đai  

6.4.2. Bộ truyền xích  

6.5. Vẽ bộ truyền bánh răng – vít bánh vít   

6.5.1 Bánh răng trụ   

6.5.2 Bộ truyên bánh răng nón   

6.5.3 Bộ truyền trục vít bánh vít   

  Chương 7: Bản vẽ cơ khí                                           

7.1. Khái niệm về các bản vẽ trong cơ khí  

7.1.1. Bản vẽ chi tiết  

7.1.2 Bản vẽ chi lắp  

7.1.3 Bản vẽ sơ đồ   

7.2. Bản vẽ chi tiết.        

7.2.1. Khái niệm – Nội dung   

7.2.2. Cách ghi dung sai kích thước, độ nhám, 

sai lệch hình dạng và vị trí các bề mặt.  

7.2.3. Bản vẽ phác  

7.3. Bản vẽ lắp         

7.3.1. Khái niệm – Nội dung   

7.3.2. Đọc và tách chi tiết từ bản vẽ lắp.      

7.3.3. Đọc bản vẽ lắp    

7.3.4. Tách chi tiết từ bản vẽ lắp    

7.4. Bản vẽ sơ đồ  

Tổng số 30 15 
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10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Hình họa – Vẽ kỹ thuật” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Trần Hữu Quế, Giáo trình Vẽ kĩ thuật cơ khí (tập 1, 2), NXB Giáo dục, 2002.  

[2]. Trương Minh Trí, Giáo trình Hình họa - Vẽ kĩ thuật, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 

2014.  

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000063 

2. Tên học phần: Sức bền vật liệu 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

 Xác định được các phản lực liên kết. Xác định được các thành phần nội lực trên mặt cắt. 

Vẽ và giải thích được ý nghĩa của các biểu đồ nội lực trong bài toán thanh bằng phương 

pháp mặt cắt biến thiên và phương pháp vẽ nhanh. 

Tính ứng suất tại một điểm trên mặt cắt ngang của thanh chịu kéo-nén đúng tâm, thanh 

chịu xoắn-chịu cắt và thanh chịu uốn. Vẽ được qui luật phân bố của các thành phần ứng 

suất trên mặt cắt ngang. Giải được ba bài toán cơ bản của sức bền vật liệu. Áp dụng được 

nguyên lý cộng tác dụng trong trường hợp chịu lực phức tạp. 

Trình bày được các cách tính chuyển vị cho bài toán thanh. Tính được chuyển vị theo 

phương trình tương thích biến dạng. Giải được các bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp 

tương thích biến dạng. Tính toán được bài toán ổn định theo Euler và theo phương pháp 

thực hành.   

5.2. Về kỹ năng: 

 Kiến thức cơ sở trong lĩnh vực xây dựng như: phản lực liên kết, khảo sát nội lực. 

 Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến sức bền vật liệu trong lĩnh 

vực xây dựng. 

 Có khả năng đọc hiểu các tài liệu của sức bền vật liệu bằng tiếng Anh   

5.3. Thái độ: 

 Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và tuân thủ pháp luật; 

 Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, 
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cộng đồng và xã hội, có tinh thần ham học hỏi, kiên trì và sẵn sàng chấp nhận thử thách, 

cạnh tranh về nghề nghiệp. 

 

6. Mô tả học phần:  

Sức bền vật liệu là môn học cơ sở ngành, cung cấp cho học viên các nguyên tắc và phương pháp cơ 

bản trong phân tích kết cấu. Môn học nghiên cứu tính chất chịu lực của vật liệu từ đó đề ra các 

phương pháp tính về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các phần tử cơ bản trong kết cấu. Nội dung 

của môn học bao gồm: cân bằng tĩnh; hợp lực; liên kết và phản lực liên kết; phân tích nội lực trên 

mặt cắt trong kết cấu phẳng (dầm, thanh, khung); phân tích ứng suất và biến dạng trong các phần tử 

kết cấu; phân tích trạng thái ứng suất; tính toán hệ tĩnh định và hệ siêu tĩnh nhằm đảm bảo điều kiện 

bền, điều kiện cứng và điều kiện ổn định 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  

- Tự học:  

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 
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Chương 1 

 Các khái niệm cơ bản 

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học.  

1.2. Phân loại vật thể trong sức bền vật liệu.  

1.3. Ngoại lực, nội lực.  

1.4. Ứng suất.  

1.5. Biến dạng.  

1.6. Các giả thiết cơ bản-Nguyên lý cộng tác dụng của lực.  

1.7. Các ví dụ xác định nội lực trên mặt cắt ngang và vẽ biểu 

đồ nội lực.  

1.8. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học.  

1.9. Phân loại vật thể trong sức bền vật liệu.  

1.10. Ngoại lực, nội lực.  

1.11. Ứng suất.  

1.12. Biến dạng.  

1.13. Các giả thiết cơ bản-Nguyên lý cộng tác dụng của lực.  

1.14. Các ví dụ xác định nội lực trên mặt cắt ngang và vẽ 

biểu đồ nội lực.  

 

 

5 

 

 

5 

 

 

Chương 2 

Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm 

2.1. Tính chuyển vị của hệ thanh bằng phương pháp hình học  

2.2. Thế năng biến dạng đàn hồi  

2.3. Định lý Castigliano   

2.4. Công thức 

Mohr   

2.5. Bài toán siêu tĩnh.  

2.6. Bài tập giải hệ siêu tĩnh cho hệ thanh chịu kéo-nén 

đúng tâm.   

 

 

5 

 

 

5 

 

 

Chương 3 

Chương 3: Thanh chịu xoắn-chịu cắt  

3.1. Khái niệm thanh chịu xoắn-chịu cắt  

3.2. Nội lực  

3.3. Ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn  

3.4. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng, trạng thái ứng suất trượt 
thuần túy của thanh tròn chịu xoắn  

3.5. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn  

 

 

5 

 

 

5 
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3.6. Tính thanh tròn chịu xoắn theo điều kiện bền và điều 

kiện cứng  

3.7. Biểu thức thế năng biến dạng đàn hồi của thanh chịu 

xoắn.  

3.8. Xoắn thanh thẳng tiết diện chữ nhật  

3.9. Xoắn thanh thành mỏng  

3.10. Tính ứng suất trong các mối ghép (bulong, đinh tán, 
hàn), điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.  

3.11. Thanh siêu tĩnh chịu xoắn  

 

 

Chương 4 

Chương 4: Thanh chịu uốn phẳng 

4.1. Khái niệm về dầm chịu uốn phẳng   

4.2. Nội lực trong dầm chịu uốn phẳng  

     4.3. Dầm chịu uốn thuần túy phẳng.  

4.3.1. Biểu thức tính ứng suất trên mặt cắt ngang  

4.3.2. Biểu đồ ứng suất pháp trên mặt cắt ngang  

4.3.3. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang  

4.3.4. Kiểm tra bền cho dầm chịu uốn thuần túy phẳng và 
ba bài toán cơ bản  

4.3.5. Hình dạng hợp lý của mặt cắt ngang dầm chịu uốn  

4.3.6. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng.  

4.4. Dầm chịu uốn ngang phẳng  

4.4.1. Biểu thức tính ứng suất pháp trên mặt cắt ngang  

4.4.2. Biểu thức tính ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang  

4.4.3. Trạng thái ứng suất của phân tố thuộc dầm chịu uốn 
ngang phẳng, trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt.  

4.3.1. Kiểm tra bền cho dầm chịu uốn ngang phẳng và ba 

bài toán cơ bản  

4.5. Thế năng biến dạng đàn hồi của dầm chịu uốn phẳng  

4.6. Chuyển vị của dầm chịu uốn  

4.6.1. Khái niệm chung  

4.6.2. Phương trình vi phân của đường đàn hồi.  

4.6.3. Tính chuyển vị của dầm chịu uốn bằng phương pháp 

tích phân không định hạn 

4.6.4. Định lý Castigliano  

4.6.5. Công thức Mohr  

 

 

5 

 

 

5 
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4.6.6. Nhân biểu đồ 

Verexaghin  

 

Chương 5 

Chương 5: Thanh chịu lực phức tạp 

5.1. Khái niệm và phân loại bài toán.  

5.2. Bài toán uốn xiên.  

5.2.1. Định nghĩa và nhận dạng bài toán  

5.2.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang  

5.2.3. Phương trình đường trung hòa và sự phân bố ứng 

suất pháp trên mặt cắt ngang 5.2.4. Điều kiện bền   

5.2.5. Trạng thái ứng suất của phân tố thuộc dầm chịu 

uốn xiên  

5.3. Bài toán uốn và kéo (nén) đồng thời  

5.3.1. Định nghĩa và nhận dạng bài toán  

5.3.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang  

5.3.3. Phương trình đường trung hòa và biểu đồ ứng 

suất pháp trên mặt cắt ngang 5.3.4. Điều kiện bền  

5.3.5. Thanh chịu kéo hay nén lệch tâm  

5.3.6. Lõi của mặt cắt ngang  

5.3.7. Trạng thái ứng suất của phân tố thuộc thanh chịu 

uốn và kéo-nén đồng thời.  

5.4. Bài toán uốn và xoắn đồng thời  

5.4.1. Định nghĩa và nhận dạng bài toán  

5.4.2. Thanh tiết diện chữ nhật  

5.4.3. Thanh tiết diện tròn  

5.5. Thanh chịu lực tổng quát  

5.5.1. Thanh tiết diện chữ nhật  

5.5.2. Thanh tiết diện tròn  

5.6. Trạng thái ứng suất của phân tố thuộc thanh chịu 

uốn-xoắn 

 

5 

 

5 

 

 

Chương 6 

6.1. Khái niệm về sự ổn định của trạng thái cân bằng  

6.2. Bài toán Euler xác định lực tới hạn của thanh chịu nén 

đúng tâm  

6.3. Ứng suất tới hạn, giới hạn áp dụng công thức Euler  

6.4. Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm làm việc ngoài miền 

đàn hồi  

 

 

5 

 

 

5 
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6.5. Phương pháp thực hành tính ổn định thanh chịu nén  

6.6. Chọn hình dáng mặt cắt hợp lý và vật liệu phù hợp  

6.7. Uốn ngang và uốn dọc đồng thời.   

6.7.1. Đặc điểm bài toán  

6.7.2. Phương pháp chính xác  

6.7.3. Phương pháp gần đúng  

6.7.4. Ứng suất và kiểm tra bền  

          6.7.5. Thanh có độ cong ban đầu 

Tổng số 30 30 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Sức bền vật liệu” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. R. C. Hibbeler. Mechanics of materials. 9th Edition. McFraw-Hill, 2013.  
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[2]. Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Trần Tấn 

Quốc, Sức bền vật liệu. NXB ĐHQG TP.HCM, 2004.  

[3]. Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, John T. Dewolf. Mechanics of materials. 

McFraw-Hill, 2012.  

[4]. Lê Thanh Phong. Sức bền vật liệu. Đh Spkt.Tp.HCM  

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000064 

2. Tên học phần: Kinh tế học đại cương 

3. Số tín chỉ: 2 (2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Nắm vững các khái niệm cơ bản của kinh tế học (cung, cầu, giá cả thị trường, độ co giãn, 

thoả dụng, hàm sản xuất, chi phí sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất, thặng dư 

xã hội, cấu trúc thị trường,...). Hiểu được những quy luật cơ bản của kinh tế thị trường (quy 

luật cung cầu, quy luật cạnh tranh). 

Hiểu được cách sử dụng các công cụ cơ bản trong phân tích kinh tế vi mô (hàm số, đồ thị). 

Hiểu được các nguyên lý lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng và nhà sản xuất. 

Hiểu và phân biệt được đặc điểm của các cấu trúc thị trường và hành vi của các doanh nghiệp 

trong từng cấu trúc thị trường. 

Hiểu được tác động của các chính sách của chính phủ đến thị trường. 

Vận dụng cơ sở lý thuyết kinh tế học để phân tích và giải thích các hiện tượng kinh tế diễn 

ra trong thực tế. 

5.2. Về kỹ năng: 

Tự nghiên cứu tài liệu có liên quan về kinh tế trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản của kinh 

tế học. 

Có ý thức và động cơ học tập đúng đắn, có khả năng trình bày trước đám đông, thái độ làm 

việc nghiêm túc, phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

5.3. Thái độ: 

 Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và tuân thủ pháp luật; 

 Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc, 

cộng đồng và xã hội, có tinh thần ham học hỏi, kiên trì và sẵn sàng chấp nhận thử thách, 

cạnh tranh về nghề nghiệp. 
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6. Mô tả học phần:  

nghiên cứu các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. 

Học phần này tập trung phân tích hành vi của các chủ thể kinh tế trong thị trường trong việc ra quyết 

định phân bổ hiệu quả các nguồn lực khan hiếm bao gồm mục tiêu và cách thức ra quyết định của 

các chủ thể này và ảnh hưởng của các quyết định đến các chủ thể khác cũng như toàn bộ nền kinh 

tế. Học phần cũng chỉ ra những thất bại của thị trường, là lý do để áp dụng những biện pháp điều 

chỉnh của chính phủ nhằm hướng đến hiệu quả tối ưu trong điều kiện cân bằng tổng thể có cạnh 

tranh. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

 

Chương 

 

Nội dung 

Số tiết 

LT TH 

 

 

Chương 1 

Giới thiệu học phần Kinh tế học (nội dung, bố cục, tài liệu 

tham khảo, cách thức làm việc,…) 

Chương 1: Khái quát về kinh tế học 

1. Các khái niệm 

2. Những vấn đề trung tâm của các tổ chức kinh tế 

a. Chi phí cơ hội 

b. Đường giới hạn khả năng sản xuất 

 

 

3 
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Các quyết định cơ bản 

 

 

Chương 2 

Chương 2: Cầu, cung và giá cả thị trường 

1. Khái niệm cầu, cung 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu, cung 

Trạng thái cân bằng cung cầu 

3. Sự co dãn của cầu, cung 

 

 

3 

 

 

 
Bài tập cá nhân 1 

  

 

Chương 3 

Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 

1. Các khái niệm 

2. Quy luật thoả dụng biên giảm dần 

3. Thoả dụng biên và đường cầu cá nhân 

4. Thặng dư tiêu dùng 

5. Lựa chọn cơ cấu hàng hoá tối đa hoá thoả dụng 

a. Đường bàng quan 

b. Đường ngân sách 

Một số ứng dụng đường bàng quan và đường ngân sách 

 

3 

 

 

 

 

Chương 4 

Chương 4: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp 

1. Hàm sản xuất 

a. Các khái niệm 

b. Sản xuất trong ngắn hạn: định luật năng suất biên 

giảm dần 

c. Sản xuất trong dài hạn: kết hợp tối ưu các yếu tố 

sản xuất 

2. Lý thuyết chi phí 

Chi phí trong ngắn hạn 

 

 

3 

 

 

 

 Chương 4 (tt) 

2. Lý thuyết chi phí 

Chi phí trong dài hạn 

  

 
Bài tập cá nhân 2 

  

 
Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết) 

1  

Chương 5 
Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (3 tiết) 

1. Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

3  
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3.  Cân bằng ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp cạnh 

tranh hoàn hảo 

4. Điều tiết của chính phủ 

 Chương 5 (tt)   

Chương 6 Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn 

1. Khái quát về thị trường độc quyền hoàn toàn 

2. Cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 

3. Đo lường quyền lực độc quyền 

Phân phối sản lượng sản xuất 

3  

 Chương 6 (tt) 

4. Chính sách phân biệt giá 

Điều tiết độc quyền 

  

Chương 7 Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo 

1. Thị trường cạnh tranh độc quyền 

Thị trường độc quyền nhóm 

3  

Chương 8 Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất 

1. Đặc trưng cơ bản của thị trường yếu tố sản xuất 

Thị trường lao động 

4  

 Chương 8 (tt) 

2. Thị trường vốn 

Thị trường đất đai 

  

Chương 9 Chương 9: Những thất bại của thị trường và vai trò của 

chính phủ 

1. Hoạt động của thị trường 

2. Các thất bại của thị trường 

Vai trò của chính phủ khắc phục những thất bại của thị 

trường 

4  

 
Tiểu luận: báo cáo kết quả thực hiện tiểu luận nhóm 

  

Tổng số 30 0 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   
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11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Chuyên cần: (chiếm 10% điểm học phần) 

Việc đánh giá dựa trên các cơ sở sau: sinh viên tham dự đầy đủ các giờ giảng lý thuyết trên 

lớp, đọc trước các tài liệu theo yêu cầu của giảng viên, tham gia phát biểu, thảo luận trong giờ học 

và thái độ học tập trên lớp. Những sinh viên không đọc trước các tài liệu theo yêu cầu, làm việc 

riêng không liên quan tới môn học, gây mất trật tự, có thái độ học tập không nghiêm túc sẽ không 

nhận được phần điểm này. 

Bài tập cá nhân 1: (chiếm 5% điểm học phần) 

Bài tập này yêu cầu sinh viên làm bài độc lập tại lớp. Nội dung bài tập này tập trung vào 

việc phân tích một số tình huống kinh tế và giải các bài toán sử dụng các kiến thức về cầu và cung.  

Bài tập cá nhân 2: (chiếm 5% điểm học phần) 

Bài tập này yêu cầu sinh viên làm bài độc lập tại lớp. Sinh viên cần nắm vững lý thuyết về 

hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp để giải các bài tập có liên quan. 

Kiểm tra giữa kỳ: (chiếm 10% điểm học phần) 

Sinh viên làm một bài tập tổng hợp về các nội dung đã tìm hiểu tính đến giữa học kỳ, thời 

gian 60 phút, được sử dụng tài liệu.  

Thi cuối kỳ (chiếm 70% điểm môn học) 

Điều kiện: sinh viên phải có đầy đủ các bài tập cá nhân, tiểu luận và kiểm tra giữa kỳ mới 

được tham dự thi cuối kỳ. 

Sinh viên làm một bài tập tổng hợp về tất cả các nội dung của học phần, thời gian 90 phút, 

không được sử dụng tài liệu. 

 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Kinh tế học đại cương” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Kinh tế học vi mô của Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld. Tái bản lần thứ ba, bản 

dịch tiếng Việt của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Nhà xuất bản Thống kê, năm 

1999. 



325 

[2]. Kinh tế học của David Begg, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger. Tái bản lần thứ 8, 

bản dịch tiếng Việt của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Nhà xuất bản Thống kê, năm 

2007. 

[3]. Bài tập Kinh tế học của Damian Ward và David Begg. Tái bản lần thứ 8, bản dịch tiếng 

Việt của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Nhà xuất bản Thống kê, năm 2007. 

[4]. Principles of Microeconomics của N. Gregory Mankiw. Tái bản lần thứ 4, bản tiếng Anh 

của Nhà xuất bản South-Western Cengage Learning. 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



326 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000065 

2. Tên học phần: Thực tập nguội 

3. Số tín chỉ: 1 (0/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 

 Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản của công việc khoan, cắt, dũa,…. Biết vận 

dụng các phương pháp gia công nguội vào thực hành chế tạo hoặc sử a chữa một số chi 

tiết đơn giản 

5.2. Về kỹ năng: 

Kỹ năng giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. 

Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

vấn đề về các dụng cụ, thiết bị thực hành nguội 

5.3. Thái độ: 

Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, lòng yêu nghề ô tô, có trách nhiệm nghề nghiệp và đạo 

đức nghề nghiệp,có ý thức kỷ luật. 

Có khả năng học tập suốt đời. 

 

6. Mô tả học phần:  

Môn học giới thiệu tổng quát về các dụng cụ, thiết bị gia công nguội và các phương pháp 

gia công chi tiết đơn giản. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
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- Bài tập: 30 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

NỘI DUNG Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT,TH 

Tự 

học 

Chương 1. Nội qui xưởng, dụng cụ đo và kiểm tra 
1 0 1 2 

Chương 2. Dũa kim loại 

 : Kỹ thuật dũa 

 : Dũa mặt phẳng 

 

4 

 

0 

 

4 

 

8 

NỘI DUNG Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT,TH 

Tự 

học 

 : Dũa 2 mặt phẳng song song 

 : Dũa 2 mặt phẳng vuông góc 

    

Chương 3. Khoan kim loại 

3.1: Mài sử a mũi khoan 3.2: 

Khoan theo dấu 

+ Lỗ suốt 

+ Lỗ bậc, nhiều lỗ 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

14 
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Chương 4. Cắt ren trong và ngoài 

 : Cắt ren trong 

 : Cắt ren ngoài và mài sử a mũi tarô 

 

7 

 

0 

 

7 

 

14 

Chương 5. Cưa kim loại 3 0 3 6 

Chương 6. Đục kim loại 

 : Mài sử a đục 

 : Tư thế, thao tác đục 

 : Đục rãnh thẳng 

 

4 

 

0 

 

4 

 

8 

Chương 7. Hàn hồ quang 4 0 4 8 

Tổng cộng 30 0 30 60 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Chuyên cần: 20% 

- Điểm trung bình thực hành: 80% 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Thực tập nguội” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Giáo trình thực hành nguội cơ bản, NCB Lao Động, 2006.  

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 



329 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000066 

2. Tên học phần: Vi điều khiển và cảm biến 

3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động của một hệ 

vi xử lý. Giới thiệu họ vi điều khiển MCS-51. Kết thúc môn học, sinh viên có đủ kiến thức 

để thiết kế các hệ thống nhúng dựa trên vi điều khiển 8051 và viết chương trình cho hoạt 

động của nó. 

5.2. Về kỹ năng: 

Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV có điều kiện hơn khi hội nhập 

với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống, trong các công ty, 

xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ năng phát triễn nghề nghiệp. 

Do đặc điểm của môn học có tính hệ thống cao, là sự kết hợp của nhiều vấn đề kỹ 

thuật khác nhau nên SV cần có kỷ năng phân tích và thiết kế hệ thống cao, kỷ năng tư duy, 

tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kỷ năng lựa chọn và ra quyết định xây dựng 

hệ thống theo hướng tối ưu hóa,…. 

5.3. Thái độ: 

Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, lòng yêu nghề ô tô, có trách nhiệm nghề nghiệp 

và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật. 

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị 

phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) 

điểm quá trình và cuối kỳ. 
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6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hành vi điều khiển MSC-51, các 

thành phần cơ bản của kiến trúc vi điều khiển. Bên cạnh đó giúp cho sinh viên phát huy tính suy 

luận, phân tích và thiết kế điều khiển tự động hệ thống bằng vi điều khiển. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Bài tập: 15 tiết 

- Tự học: 90 tiết 

 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không  

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

NỘI DUNG TH Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT 

Tự 

học 

Chương 1: Tổ chức hệ vi xử lý cơ bản 

1.1.Cấu trúc của một hệ vi xử lý cơ bản. 

1.2.Bộ nhớ. 

 Giải mã địa chỉ. 

 Một số giao tiếp ngoại vi cơ bản. 

1.5Bài tập. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

6 
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Chương 2: Vi điều khiển mcs-51 

 Tổng quan họ vi điều khiển MSC-51. 

 So sánh một số chỉ tiêu kỹ thuật của MSC-51 và PIC 8 bit 

 Sơ đồ chân và chức năng các chân. 

2.4.Tổ chức bộ nhớ. 

2.5.Xung nhịp – chu kỳ máy. 

2.6.Các kiểu định địa chỉ. 

 Tập lệnh. 

 Lập trình hợp ngữ cho MCS-51. 

2.9Bài tập 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

16 

Chương 3: Hoạt động định thời và uarttrong msc-51 

 Timer/Counter. 

 UART (Universal Asynchronous Receiver/ Transmiter). 

3.3.Bài tập 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

12 

Chương 4: Ngắt trong mcs-51 

4.1.Ngắt timer 

4.2.Ngắt ngoài 

4.3.Ngắt truyền thông 

4.4.Bài tập 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

12 

Chương 5: Thiết kế ứng dụng 

 Thiết kế giao tiếp giữa 8951 với 8255 

 Thiết   kế giao tiếp giữa 8951 với ADC0804 và 

 

4 

 

7 

 

0 

 

14 

NỘI DUNG TH Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT,TH 

Tự 

học 

DAC0808 

5.3.Thiết kế bộ điều khiển PID số 

5.4.Bài tập 

    

THƯC̣ HÀ NH TRONG PHÒ NG THÍ NGHIÊṂ 
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Bài 01: Tìm hiểu phần mềm mô phỏng proteus và KIT thí 

nghiệm 

Thiết kế mạch và mô phỏng trên proteus 

Thực hành thử nghiệm trên KIT uPC51 

 

2 

 

0 

 

2 

 

4 

Bài 02: LED 7 đoạn và bàn phím 

Vẽ mạch điều khiển với led 7 đoạn và phím trên proteus Viết 

chương trình điều khiển theo yêu cầu 

 

2 

 

0 

 

3 

 

6 

Bài 03: Hoạt động định thời trong 8951 

Vẽ mạch điều khiển với led đơn và phím trên proteus 

Viết chương trình điều khiển theo yêu cầu 

4  

0 

 

5 

 

10 

Bài 04: Hoạt động ngắt trong 8951 

Nối mạch trên KIT uPC51 với led 7 đoạn, led đơn và phím Viết 

chương trình điều khiển theo yêu cầu 

 

3 

 

0 

 

5 

 

10 

Tổng cộng 30 30 15 90 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video  

- Sinh viên thuyết trình trên lớp, đặt câu hỏi thảo luận  

- Thảo luận   

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Chuyên cần: 20% 

- Điểm trung bình thực hành: 80% 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Giáo trình nội bộ “Vi Điều Khiển và cảm biến” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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[1]. Võ Quang Vinh – Dương Quốc  Hưng, “ Giá o trı̀nh  Vi điều khiển”, NXB 

Khoa học và Kỹ thuâṭ, 2010. 

[2]. Tô Diên Tập, “Kỹ thuật vi điều khiển với AVR”, NXB Khoa học – Kỹ 

thuật, 2003. 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000067 

2. Tên học phần: Ô nhiễm môi trường do khí thải động cơ ô tô 

3. Số tín chỉ: 2(2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chất gây ô nhiễm môi trường do ô tô thải ra, 

các qui trình kiểm tra mức độ ô nhiễm. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành những ý tưởng khoa học nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường do ô tô thải ra. 

 

5.3. Thái độ: 

Có ý thức trách nhiệm với môi trường xung quanh. 

6. Mô tả học phần:  

Môn học bao gồm các vấn đề ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của ô tô như về khói thải từ động 

cơ, tiếng ồn do ô tô gây ra,…, bên cạnh đó cũng đưa ra các biện pháp khắc phục các hiện tượng 

đó. Môn học là cơ sở khoa học để hình thành những ý tưởng mới cho việc ứng dụng các nguồn 

năng lượng mới trên ô tô. 

 
7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  
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- Tự học:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Các môn học tiên quyết: Không  

            Các môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Chương 1: Khảo sát vấn đề ô nhiễm môi trường và lựa chọn nguồn năng lượng thay thế 

1.1 Vấn đề ô nhiễm môi trường. 

1.2 Nhu cầu về nhiên liệu thay thế. 

Chương 2: Qui trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô 

2.1 Lịch sử phát triển: 

2.2 Qui trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm: 

2.3 Cơ sở xây dựng các quy trình đo ô nhiễm 

2.4. Quy trình thử của một số nuớc 

2.4.1. Quy trình thử của Mỹ 

2.4.2. Quy trình thử của Cộng dồng Châu Âu 

2.4.3. Quy trình thử của Nhật Bản 

2.5. Nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong khí xả ô tô: 

2.5.1. Các chất ô nhiễm thể khí 

2.5.2. Các quy định về nồng độ bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel 

2.6. Quy trình kiểm tra định kì mức độ phát sinh ô nhiễm của ô tô: 

2.6.1 Quy định về kiểm tra sơ bộ mức độ phát ô nhiễm của ô tô ở các nuớc phát triển 

2.6.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 

Chương 3: Ô nhiễm từ xe diedel 

3.1 Ô nhiễm từ xe xăng: xe xăng thải ra khí độc gồm CO, CH, NOx, SO2, SO3, PbCL2 

3.1.1 CO: 

3.1.2 CH: 

3.1.3 NOx 



336 

3.1.4 Các chất độc hữu cơ của chì 

3.1.5 SO2: 

3.1.6 Mù quang hóa 

3.1.7 Sự hình thành các chất độc trong động cơ xăng 

3.2 Ô nhiễm từ xe Diesel 

3.2.1 Sự hình thành các chất độc hại 

3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành các chất độc hại trong động cơ ô tô 

3.3.1 Đối với động cơ xăng 

3.3.2 Đối với động cơ diesel: ở động cơ diesel ảnh hưởng đến sự phát thải các chất độc hại trong 

động cơ do các nguyên nhân sau 

3.4 Các biện pháp khống chế lượng khí độc trong động cơ 

3.4.1 Đối với động cơ xăng 

3.4.2 Đối với động cơ diesel 

Chương 4: Tiếng ồn của xe có động cơ 

4.1 Tác hại 

4.2 Các giải pháp giảm tiếng ồn cho xe cơ giới 

Chương 5: Các biện pháp kỹ thuật làm giảm mức độ ô nhiễm của động cơ đốt trong 

5.1 Giảm mức độ phát sinh ô nhiễm ngay từ nguồn 

5.1.2 Ðộng cơ đánh lửa cưỡng bức 

5.1.3 Ðộng cơ Diesel 

5.2 Xử lý khí xả bằng bộ xúc tác 

5.2.1 Bộ xúc tác ba chức năng 

5.2.2 Bộ xúc tác oxy hóa dùng cho động cơ diesel 

5.3 Lọc hạt rắn 

5.3.1 Kỹ thuật lọc bồ hóng 

5.3.2 Lọc tái sinh 

Chương 6: Xu hướng phát triển động cơ ô tô nhằm làm giảm ô nhiễm môi trường 

6.1 Cải tiến tính năng động cơ truyền thống 

6.1.1 Động cơ đánh lửa cưỡng bức với hỗn hợp cháy hoàn toàn lý thuyết 

6.1.2 Động cơ Diesel 

6.2 Các kỹ thuật đối với động cơ 2 kỳ 

6.3 Động cơ 4 kỳ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp 

6.4 Ô tô dùng điện 

Chương 7: Các xu hướng mới trong ngành dưới góc độ môi trường 

7.1 Các nguồn năng lượng mới có thể dùng cho động cơ đốt trong 

7.1.1 Những yêu cầu cơ bản đối với nhiên liệu thay thế 

7.2 Các dạng nhiên liêu thay thế 
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7.2.1 Hơi dầu mỏ hóa lỏng (LPG – Liquefiel Petrolem Gas) 

7.2.2 Khí thiên nhiên nén hoặc hóa lỏng (CNG – Compressed Natural Gas hoặc LNG – Liquelied 

Natural Gas) 

7.2.3 Các loại cồn 

7.2.4 Diemethyl Ether: DME (C2H60) 

7.2.5 Nhiên liệu sinh khối 

7.2.6 Hydrogence 

7.3 Các dạng động lực khác 

Chương 8: Pin nhiên liệu nguồn năng lượng thay thế hữu ích 

8.1 Khái quát về pin nhiên liệu 

8.1.1 Những tác nhân hình thành và sự phát triển của Pin nhiên liệu 

8.1.2 Lịch sử của pin nhiên liệu - fuel cell 

8.1.3 Phân loại pin nhiên liệu 

8.1.4 pin nhiên liệu 

8.2 Nguyên lý làm việc của các loại pin nhiên liệu 

8.2.1 Giới thiệu chung 

8.2.2 Các loại pin nhiên liệu H2/O 

8.3 Ứng dụng pin nhiên liệu trên ô tô 

8.3.1 Vấn đề môi trường của Pin nhiên liệu 

8.3.2 Kỹ thuật xe hiện hiện nay 

8.3.3 Sô lượng dòng xe sử dụng Pin nhiên liệu 

8.4 Một vài ứng dụng pin nhiên liệu của các hãng ô tô hiện nay 

8.5 Tóm tắt và triển vọng tương lai 

8.5.1 Công nghệ hydro (nhiên liệu raén, lõang, khí) 

8.5.2 Triển vọng của kỹ thuật pin nhiên liệu 

8.5.3 Một vài nhận định về tế bào nhiên liệu 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Tổng 

Lên lớp Thực hành thí 

nghiệm, thực hành 

giáo trình, rèn nghề 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

  

Chương 1: Khảo sát vấn đề 

ô nhiễm môi trường và lựa 

chọn nguồn năng lượng thay 

thế 

2 tiết         2 

Chương 2: Qui trình đo các 

chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô 

2 tiết   1 tiết     3 

Chương 3: Ô nhiễm từ xe 

diedel 

3 tiết   1 tiết     4 
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Chương 4: Tiếng ồn của xe 

có động cơ 

3 tiết   1 tiết     4 

Chương 5: Các biện pháp kỹ 

thuật làm giảm mức độ ô 

nhiễm của động cơ đốt trong 

3 tiết   1 tiết     4 

Chương 6: Xu hướng phát 

triển động cơ ô tô nhằm làm 

giảm ô nhiễm môi trường 

3 tiết   2 tiết     5 

Chương 7: Các xu hướng 

mới trong ngành dưới góc 

độ môi trường 

3 tiết   1 tiết     4 

Chương 8: Pin nhiên liệu 

nguồn năng lượng thay thế 

hữu ích 

3 tiết   1 tiết     4 

Tổng 30 
 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết tự luận  

- Thời giam thi: 90 phút 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Ô tô và môi trường” 
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13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bùi Văn Ga (cb), Ô tô và môi trường, NXBKHKT – 2003. 
 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000068 

2. Tên học phần: Cảm biến và vi điều khiển 

3. Số tín chỉ: 3(2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

- Hiểu và phân tích được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến và các ứng dụng của các 

loại cảm biến trong thực tế. 

- Hiểu và phân tích được cấu trúc, nguyên lý vi điều khiển thông dụng – MCS-51. 

5.2. Về kỹ năng: 

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

cảm biến và vi điều khiển thông dụng. 

- Có kỹ năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh liên quan đến cảm biến và vi điều khiển. 

 

5.3. Thái độ: 

- Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, lòng yêu nghề ôtô, có trách nhiệm nghề nghiệp và đạo 

đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật. 

- Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát 

hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá 

trình và cuối kỳ. 

6. Mô tả học phần:  
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Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các loại cảm biến, ứng dụng 

cảm biến trong thực tế, và cấu trúc, nguyên lý một hệ vi xử lý. Ngoài ra cung cấp kiến thức để thiết 

kế các hệ thống nhúng dựa trên vi điều khiển 8051 và viết chương trình cho hoạt động của vi điều 

khiển này. 

 
7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Bài tập, kiểm tra, thực hành: 30 tiết 

- Tự học: 130 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Các môn học tiên quyết: Không  

            Các môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

NỘI DUNG 
Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT, TH 

Tự 

học 

 1. Cảm biến cơ bản  

- Đại cương về kỹ thuật chuyển đổi không điện. 

- Cảm biến điện trở. 

- Cảm biến điện dụng. 

- Cảm biến điện cảm. 

- Cảm biến áp điện. 

4 4 0 8 
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NỘI DUNG 
Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT, TH 

Tự 

học 

- Cảm biến quang điện. 

- Cảm biến nhiệt. 

2. Ứng dụng kỹ thuật cảm biến trong đo lường và điều 

khiển 

- Các thiết bị đo vận tốc, lưu tốc. 

- Các thiết bị đo lực kéo, nén, uốn và xoắn. 

- Các thiết bị đo quang điện. 

- Các thiết bị đo nhiệt – điện. 

4 4 0 8 

 3. Vi điều khiển MCS-51 

- Giới thiệu cấu trúc của một hệ vi xử lý cơ bản 

- Tổng quan họ Vi điều khiển MSC-51 

- So sánh một số chỉ tiêu kỹ thuật của MSC-51 và PIC 8 bit. 

- Sơ đồ chân và chức năng của chân, 

- Tổ chức bộ nhớ. 

- Xung nhịp – chu kỳ máy. 

- Các kiểu định địa chỉ. 

- Tập lệnh. 

- Lập trình hợp ngữ cho MCS-51. 

-  Bài tập. 

8 8 0 16 

4. Hoạt động định thời và uarttrong MSC-51 

- Timer/Counter. 

- UART (Universal Asynchronous Receiver/ Transmiter). 

- Bài tập. 

4 4 0 12 
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NỘI DUNG 
Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT, TH 

Tự 

học 

 5. Ngắt trong MCS-51 

- Ngắt timer 

- Ngắt ngoài 

- Ngắt truyền thống 

- Bài tập. 

4  4 0 12 

6. Thiết kế ứng dụng 

- Thiết kế giao tiếp giữ 8951 với 8255 

- Thiết kế giao tiếp giữa 8951 với ADC0804 và DAC0808 

- Thiết kế bộ điều khiển PID số. 

- Bài tập. 

   6 6 0 14 

7. Thực hành      

Bài 01. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng proteus và KIT thí 

nghiệm 

- Thiết kế mạch và mô phỏng trên proteus. 

- Thực hành thử nghiệm trên KIT uPC51. 

2 0    2 (4) 8 

Bài 02. LED 7 đoạn và bàn phím 

- Vẽ mạch điều khiển với led 7 đoạn và phím proteus 

- Viết chương trình điều khiển theo yêu cầu. 

3 0    3 (6) 12 

Bài 03. Hoạt động định thời trong 8951 

- Vẽ mạch điều khiển với led đơn và phím trên proteus. 

- Viết chương trình điều khiển theo yêu cầu. 

5 0   5 (10) 20 

Bài 04. Hoạt động ngắt trong 8951 5 0   5 (10) 20 
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NỘI DUNG 
Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Bài tập, 

KT, TH 

Tự 

học 

- Nối mạch trên KIT uPC51 với led 7 đoạn, led đơn và 

phím. 

- Viết chương trình điều khiển theo yêu cầu. 

Tổng cộng    45    30 15 (30) 130 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

Đánh giá quá trình học tập thông qua các điểm bộ phận như sau: 

- Chuyên cần: 10% 

- Kiểm tra thường xuyên: 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ:  20% 

- Thi kết môn: 50% 

Hình thức thi kết thúc học phần bằng hình thức thi tự luận hoặc vấn đáp. 

Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, bảo luận nhóm, các phương pháp nghe nhìn khác.  

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Lê Chí Kiên, “Giáo trình đo lường và cảm biên”, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2013. 

[2]. Vũ Đức Lung – Phan Đình Duy – Lê Quang Minh, “Giáo trình Vi điều khiển”, NXB 

Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016. 

 

13.2. Tài liệu tham khảo: 
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[1]. Phan Quốc Phô (chủ biên), “Giáo trình cảm biến”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005. 

[2]. Đào Thái Diệu “Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển”, NXB ĐH Công nghiệp 

TP.HCM, 2008. 

[3]. Ernest O.Doebelin, “Measurement Systems-Application and Design – 5st edition”, 

McGraw-Hill. 

[4]. Võ Quang Vinh – Dương Quốc Hưng, “Giáo trình Vi điều khiển”, NXB Khoa học và 

Kỹ thuật, 2010. 

[5]. Ngô Diên Tập, “Kỹ thuật Vi điều khiển với AVR”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003. 

[6]. Hồ Khánh Lâm “Giáo trình kỹ thuật vi xử lý (tập 2)”, NXB Thông tin và Truyền thông, 

2010. 

[7]. Clemens Valens, Mastering Microcontrollers: Helped By Arduino Publisher Copyright 

material, 2013. 

[8]. Bert van Dam, Microcontroller Systems Engineering 45 projects for PIC AVR and ARM, 

Publisher Elecktor, 2009. 

 

 

  
Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Mã số: OTO000069 

2. Tên học phần: Công nghệ ô tô tương lai 

3. Số tín chỉ: 2(2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên: 

Đặc điểm phát triển khung vỏ ô tô 

      Đặc điểm phát triển động cơ và các hệ thống ô tô  

        Công nghệ ô tô trong tương lai gần và sự phát triển ngành công nghiệp ô tô VN 

5.2. Về kỹ năng: 

Hiểu đặc điểm phát triển khung vỏ, động cơ và các hệ thống của ô tô 

 Tiếp cận Công nghệ ô tô trong tương lai gần 

         Phấn đấu học tập, đầu tư phát triển ngành Công nghiệp ô tô VN. 

5.3. Thái độ: 

Có ý thức trách nhiệm với môn học. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về sự phát triển khung vỏ, động cơ và các 

hệ thống ô tô, công nghệ ô tô trong tương lai gần; giúp người học tiếp cận thực tế với sự phát triển 

của lĩnh vực ô tô. 

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành:  

- Làm bài tập trên lớp:  

- Thảo luận:  
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- Tự học:  

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Các môn học tiên quyết: Không  

            Các môn học trước: Không 

 

8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

STT Chương/Chủ đề 
Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

 

Phát triển khung vỏ ô tô 

  

Lịch sử ô tô 

Sự phát triển hình dáng ô tô 

Sự phát triển thân và khung ô tô 

4  

2 

 2.1 

 2.2 

 2.3 

Phát triển động cơ và các hệ thống ô tô 

Lịch sử động cơ ô tô  

Sự phát triển động cơ ô tô 

Sự phát triển các hệ thống, cơ cấu của ô tô 

16  

   3 

3.1 

3.2 

Công nghệ ô tô trong tương lai gần 

Công nghệ ô tô hiện nay 

Hướng phát triển khác 

8  

4 

4.1 

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

Giới thiệu ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam 

2  
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4.2 

4.3 

Thực trạng  

 Giải pháp cho sự phát triển 

 Tổng cộng 30  

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 

 

11. Vật liệu giảng dạy: 

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, máy tính có kết nối Internet. 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Seminar: 20% 

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Tài liệu Giáo trình nội bộ “Công nghệ ô tô tương lai” 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Heinz Hiesler MSc, BSc; Advanced Vehicle Technology; 2002; Butterworth-Heinemann, 

Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 225 Wildwood Avenue. 

[2]. Ron Hodkinson and John Fenton; Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design; 2001; 

Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 225 Wildwood Avenue.   
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HIỆU TRƯỞNG  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Mã số: OTO000070 

2. Tên học phần: Tin học ứng dụng nghành cơ khí 

3. Số tín chỉ: 2(2/0) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5. Mục tiêu học phần:  

5.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chất gây ô nhiễm môi trường do ô tô thải ra, 

các qui trình kiểm tra mức độ ô nhiễm. 

5.2. Về kỹ năng: 

Hình thành những ý tưởng khoa học nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường do ô tô thải ra. 

 

5.3. Thái độ: 

Có ý thức trách nhiệm với môi trường xung quanh. 

6. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho người học lý thuyết cơ bản và kỹ năng sử dụng AutoCAD trong quá 

trình thiết kế tiết máy, làm cơ sở thiết kế mô phỏng các hệ thống ô tô, xe cơ giới.  

7. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  

- Nghe giảng lý thuyết, thực hành: 30 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

8. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

8.1. Điều kiện:  

Các môn học tiên quyết: Không  

            Các môn học trước: Không 
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8.2. Yêu cầu: 

Tham gia trên lớp ít nhất 70%  

Tham gia kiểm tra giữa kỳ  

Tham gia thi kết thúc học phần  

Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên gợi ý  

9. Nội dung học phần:  

Vấn đề 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập 

Tự  

nghiên 

cứu 
Lý thuyết Bài tập 

Thảo 

luận 

Vấn đề 1: Thiết lập 

bản vẽ kỹ thuật 
1   1 5 

Vấn đề 2: Các lệnh vẽ 

cơ bản 

2   6 20 

Vấn đề 3: Hiệu chỉnh 

và biến đổi hình học 

2   5 10 

Vấn đề 4: Ghi và hiệu 

chỉnh văn bản 

1   1 5 

Vấn đề 5: Hình cắt, 

mặt cắt và vẽ ký hiệu 

vật liệu 

1   2 5 

Vấn đề 6: Ghi và hiệu 

chỉnh kích thước 

2   4 10 

Vấn đề 7: Xuất bản vẽ 

kỹ thuật 

1   1 5 

Tổng cộng 10   20 60 

 

10. Phương pháp giảng: 

- Thuyết trình. 

- Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo. 
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11. Vật liệu giảng dạy: 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện 

sau: 

- Phòng học có máy chiếu 

- Phòng thực hành có trang bị máy tính cho sinh viên 

12. Đánh giá: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

Cách tính điểm: 

- Điểm học phần = điểm chuyên cần (10%) + điểm quá trình (30%) + điểm thi kết thúc HP (60%). 

- Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

13. Tài liệu học tập, tham khảo: 

13.1. Tài liệu học tập 

[1]. Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD 2004, Tập 1, 2, 2004, Thành phố Hồ Chí Minh. 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD 2002, Tập 1, 2, 2003, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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HIỆU TRƯỞNG  

 

 

TS. PHẠM ĐÌNH TRUNG 
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