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  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN                         Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 
                

 
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 
 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần:   Cơ sở tạo hình Mỹ Thuật 
2. Mã học phần:  
3. Dạng học phần: Thực hành 
4. Số tín chỉ: 02 (0,2) 
5. Phân bổ thời gian: 60 tiết 
6. Điều kiện ràng buộc: 

- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước: 
- Học phần song hành: 

7. Mục tiêu của học phần: 
 Về kiến thức: Giúp sinh viên  nắm bắt các phương pháp tạo hinh căn bản, 

nền tảng diễn tả thiên nhiên côn trùng động vật và các vật dụng do con 
người tạo ra. Cụ thể là: 
– Trình bày các phương pháp vẽ và cách điệu hoa lá trong thiên nhiên  
– Nắm vững phương pháp diễn tả bằng các thủ pháp tạo hình 
– Nghiên cứu các cấu trúc từ thiên nhiên (hoa lá côn trùng động vật) 
– Chắt lọc và nắm bắt các đặc điểm cụ thể của vật mẫu thông qua sự 

nghiên cứu thiên nhiên.  
 Về kỹ năng: Sinh viên sau khi học có được các kỹ năng :  

– Thể hiện bản vẽ tay;  
– Thể hiện mô hình; 
– Thể hiện mẫu thật.. 

 Về thái độ người học:  
 Có được tinh thần tích cực sáng tạo, tìm tòi cái mới trong quá trình học và 

làm bài tập. Đồng thời ý thức tự học tích cực cũng được định hình rõ rệt. 
 Nâng cao ý thức tầm quan trọng của các kiến thức và kỹ năng nói trên trong 

việc học tập các học phần tiếp theo và trong sáng tác chuyên môn. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình, phương 
pháp sáng tạo họa tiết. Ý thức về phương pháp sáng tác nghệ thuật: đi từ nghiên 
cứu thực tế khách quan đến sáng tạo chủ quan. 
Cách điệu và sáng tạo các họa tiết với các đối tượng HOA LÁ, CÔN TRÙNG, 
ĐỘNG VẬT. 
Tiếp cận các ngôn ngữ của đường nét, điểm, màu, sắc độ trong nghệ thuật trang 
trí. Đồng thời học tập các phương pháp bố cục trong trang trí, ứng dụng các quy 
luật cơ bản của trang trí: chính phụ, cân bằng, nhịp điệu. Phân tích các khái 
niệm thông qua thực hành, ứng dụng các quy luật trên 

9. Nhiệm vụ của sinh viên :  
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- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 
tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành 
của nhà trường.   

- Bài tập: nghiên cứu thực hiện  theo yêu cầu đề bài giảng viên cung cấp. 
10. Tài liệu học tập:   
 Tài liệu bắt buộc 

– [1] Mỹ thuật châu Á-quy pháp tạo hình và phong cách (Nhiều tác giả- 
NXB Mỹ thuật 2008) 

 Tài liệu tham khảo 
– [1] Nghệ thuật ngày thường (tác giả Phan Cẩm Thượng - NXB Phụ nữ-
2008) 

11. Tiêu chuẩn đánh giá: (kèm theo trọng số) 
           Thành 
phần 

Thời 
lượng Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng 

số Thời điểm 

Kiểm tra lần 1 60 
phút 

SV nộp bài vẽ đóng tập theo từng 
buổi 

30% Tuần 3 đến 
tuần 12 

Kiểm tra giữa kỳ 60 
phút Kiểm tra thực hành thiết kế nhành. 20% Tuần 8 theo 

lịch PĐT 
Thi cuối học kỳ 120 

phút 
Thi thiết kế tại họa thất 50% Theo lịch 

PĐT 
Tổng 100%  

12. Thang điểm: (Xem mục 6 của chương trình đào tạo) 
13. Nội dung chi tiết học phần :  

- Phần 1: Khái niêm 
+ Các phương pháp cách điệu hóa 
+ Cách điệu hoa lá 
+ Mục đích của cách điệu và ứng dụng 

- Phần 2: Ngôn ngữ tạo hình 
+ Phương pháp nghiên cứu những hoa lá có cấu trúc cứng, rõ ràng 
+ Phương pháp nghiên cứu những hoa lá có cấu trúc chi tiết nhỏ 
+ Phương pháp nghiên cứu những hoa lá có cấu trúc mền 
+ Chọn một loại hoa hoặc cây cảnh trong tự nhiên để cách điệu 
+ Tả thực mẫu hoa lá trong bố cục 
+ Cách điệu côn trùng động vật 
+ Mục đích của cách điệu và ứng dụng 
+ Phương pháp nghiên cứu  sự khác nhàu về cấu trúc của con trùng, động 

vật 
+ Nghiên cứu côn trùng động vật tĩnh và động 
+ Phương pháp nghiên cứu côn trùng động vật với thiên nhiên 
+ Tìm nét đặc trưng tiêu biểu để cách điệu 
+ Các quy luật hòa sắc 
+ Thuyết trình của SV  
+ Các thủ pháp tạo hình trên mặt phẳng 

14. Lịch trình: 

Tuần Đầu đề bài giảng 
Phương pháp 
Dạy – Học và 

Đánh giá 

Nhiệm vụ 
của sinh viên 

 Phần 1: Khái niêm  Sinh viên nghe 
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1 
Các phương pháp cách điệu hóa Trình bày bài 

giảng bằng 
Powerpoint 

giảng đề và tham 
dự đầy đủ các 
buổi học. 

2 
Cách điệu hoa lá 
Mục đích của cách điệu và ứng 
dụng 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

 Phần 2: Ngôn ngữ tạo hình   

3 

Phương pháp nghiên cứu những hoa 
lá có cấu trúc cứng, rõ ràng 
Phương pháp nghiên cứu những hoa 
lá có cấu trúc chi tiết nhỏ 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 

dự đầy đủ các 
buổi học. 

4 

Phương pháp nghiên cứu những hoa 
lá có cấu trúc mền 
Chọn một loại hoa hoặc cây cảnh 
trong tự nhiên để cách điệu 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

5 

Tả thực mẫu hoa lá trong bố cục 
Bài tập thực hành tả thực bằng chì 
Bài thực hành cách điệu đen trắng 
Bài thực hành cách điệu nét 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

6 

Cách điệu côn trùng động vật 
Mục đích của cách điệu và ứng 
dụng 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

7 

Phương pháp nghiên cứu  sự khác 
nhàu về cấu trúc của con trùng, 
động vật 
Nghiên cứu côn trùng động vật tĩnh 
và động 

 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

8 Kiểm tra tập trung theo lịch của 
PĐT 

  

9 

Phương pháp nghiên cứu côn trùng 
động vật với thiên nhiên 
Tìm nét đặc trưng tiêu biểu để cách 
điệu 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 

dự đầy đủ các 
buổi học. 

10 

Bài tập thực hành cách điệu côn 
trùng động vật với sắc độ đen trắng 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

11 

Bài tập thực hành cách điệu côn 
trùng động vật với màu sắc 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

12 

Các quy luật hòa sắc Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

13 
Thuyết trình của SV  Sv chuẩn bị bài tại 

nhà và lên lớp 
thuyết trình. 

14 Các thủ pháp tạo hình trên mặt Trình bày bài 
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phẳng giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

15 

Bài tập thực hành cách điệu côn 
trùng động vật với các chất liệu 
tổng hợp 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

 

 
Cơ sở tạo hình nâng cao 

1. Tên học phần:   Cơ sở tạo hình nâng cao 
2. Mã học phần: HOA104DV01 
3. Dạng học phần:  Thực hành 
4. Số tín chỉ: 02 (0,2) 
5. Phân bổ thời gian: 60 tiết 
6. Điều kiện ràng buộc: 

- Học phần tiên quyết: Cơ sở tạo hình cơ bản 
- Học phần học trước: 
- Học phần song hành: 

7. Mục tiêu của học phần: 
 Kiến thức: Tiếp nối học phần Cơ sở tạo hình cơ bản (các kiến thức cơ bản 

về màu sắc và bố cục, họa tiết/hoa văn), học phần cơ sở tạo hình nâng cao 
bổ sung các kiến thức nhập môn chuyên ngành nội thất (chức năng của 
không gian nội thất, kích thước nhân trắc cơ bản, mối quan hệ tỉ lệ giữa đồ 
đạc với đồ đạc, đồ đạc với không gian, sự đồng bộ về hình thức giữa các 
thành phần trong tổng thể, màu sắc và chất liệu nội thất,…), giúp sinh viên 
làm quen với việc bố trí đúng chức năng và trang trí các mảng, diện, khối 
trong một không gian nội thất theo một chủ đề thống nhất. 

 Kỹ năng: Sinh viên có được các kỹ năng ở cấp độ nâng cao như sau: 
- Thể hiện bản vẽ tay;  
- Thể hiện mô hình; 
- Thể hiện mẫu thật. 

 Về thái độ:  
- Có được tinh thần tích cực sáng tạo, tìm tòi cái mới trong quá trình học 

và làm bài tập. Đồng thời ý thức tự học tích cực cũng được định hình rõ 
rệt. 

- Nâng cao ý thức tầm quan trọng của các kiến thức và kỹ năng nói trên 
trong việc học tập các học phần tiếp theo và trong sáng tác chuyên môn. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
 Giai đoạn 1 – Phác thảo và mô hình:  

Sáng tạo họa tiết, tách mảng hình và nền, thể hiện khối (20cmx20cm – 
15cmx20cm). Hình thành chủ đề cho không gian nội thất. 
Làm mô hình góc không gian nội thất, phân tích phương án màu – phương 
án chất liệu (trong diện tích sàn khổ A3). 

  Giai đoạn 2 – Bản vẽ phương án và thể hiện không gian nội thất tỉ lệ thật:  
Thể hiện bản vẽ khổ A1 góc không gian nội thất. 
Lập kế hoạch và phương án dựng góc không gian nội thất, tìm chất liệu thể 
hiện màu sắc, họa tiết sao cho hiệu quả. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:  
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- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 
tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành 
của nhà trường.   

- Bài tập: nghiên cứu thực hiện  theo yêu cầu đề bài giảng viên cung cấp. 
10. Tài liệu học tập:   

 Tài liệu tham khảo 
– [1] Các yếu tố thị giác, tư duy thị giác và nguyên lý thị giác (tác giả 
Uyên Huy - NXB Mỹ thuật-2009)  

 Tài liệu tham khảo 
–  [1] Ngôn ngữ của hình và màu sắc- Nguyễn Quân- Văn hóa thông tin-

2006 
 Phần mềm sử dụng 

Không có.  
11. Tiêu chuẩn đánh giá: (kèm theo trọng số) 

           Thành 
phần 

Thời 
lượng Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng 

số Thời điểm 

Kiểm tra lần 1 60 
phút 

SV nộp bài vẽ đóng tập theo từng 
buổi 

30% Tuần 3 đến 
tuần 12 

Kiểm tra giữa kỳ 60 
phút Kiểm tra thực hành thiết kế nhành. 20% Tuần 8 theo 

lịch PĐT 
Thi cuối học kỳ 120 

phút 
Thi thiết kế tại họa thất 50% Theo lịch 

PĐT 
Tổng 100%  

12. Thang điểm: (Xem mục 6 chương trình đào tạo) 
13. Nội dung chi tiết học phần :  

Phần 1: Khái niệm trang trí chuyên ngành 
Các phương pháp về cơ sở tạo hình khối, các thành phần tạo khối , các tính chất 
thẩm mỹ từ hình khối nội thất 

- Kiến thức về các bố cục cơ bản: Đối xứng, hướng tâm, hàng lối, tự do. Phân 
tích các bố cục trong nội thất. 

- Kiến thức về hòa sắc, chất liệu trong không gian nội thất. 
- Phương pháp nghiên cứu hoa văn, cách điệu họa tiết và ứng dụng vào thiết 
kế nội thất. 

- Các số liệu nhân trắc học: Kích thước tầm hoạt động của con người.  
Phần 2: Ứng dụng các thành phần trang trí vào không gian nội thất 
Các thành phần hình học cơ bản nhất là Điểm, Đường, Hình (mặt, mảng).  

- Bố cục,màu sắc,chất liệu 
Phần 3: Thể hiện. 
Thể hiện khối mô hình góc không gian : Thể hiện màu sắc, chất liệu mô hình góc 
không gian 

14. Lịch trình: 

Tuần Đầu đề bài giảng Phương pháp 
Dạy – Học và 
Đánh giá 

Nhiệm vụ  
của sinh viên 
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1 

Phần 1: Khái niệm trang trí 
chuyên ngành  

Các phương pháp về cơ sở tạo hình 
khối, các thành phần tạo khối , các 
tính chất thẩm mỹ từ hình khối nội 
thất . GV cung cấp các kiến thức cơ 
bản, cung cấp nguồn tài liệu. 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

2 

- Nhắc lại kiến thức về các bố cục 
cơ bản: Đối xứng, hướng tâm, 
hàng lối, tự do. Phân tích các bố 
cục trong nội thất (minh họa). 

- Kiến thức về hòa sắc, chất liệu 
trong không gian nội thất. 

- Phương pháp nghiên cứu hoa văn, 
cách điệu họa tiết và ứng dụng vào 
thiết kế nội thất. 

- Các số liệu nhân trắc học: Kích 
thước tầm hoạt động của con 
người.  

Các yêu cầu của đồ án, tiến độ thực 
hiện. 
Các nguồn tài liệu tham khảo.  
 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

3 

Phân nhóm SV, thảo luận và đăng 
ký không gian chức năng (mỗi 
nhóm 1 không gian). 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

4 
5 

Phần 2: Ứng dụng các thành phần 
trang trí vào không gian nội thất 

Các thành phần hình học cơ bản 
nhất là Điểm, Đường, Hình (mặt, 
mảng).  

Phác thảo họa tiết, đăng ký không 
gian chức năng. 
Mỗi cá nhân phác thảo riêng 1 chủ 
đề họa tiết trang trí phù hợp với 
không gian mà nhóm đã đăng ký. 
GVHD sửa và chấm họa tiết, lấy 
điểm thành phần phác thảo riêng của 
từng sinh viên (10%). Chọn 1 phác 
thảo tốt nhất của nhóm, yêu cầu sv 
bắt đầu họp nhóm và phát triển phác 
thảo, đưa họa tiết được chọn vào mô 
hình không gian, dự kiến chất liệu 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 
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thể hiện. 

6 
7 
 

Thể hiện bộ phác thảo họa tiết 3D 
(nét, mảng, khối trong không 
gian). 
Sửa bài trên bản vẽ phác thảo 3D 
(phối cảnh). Mỗi nhóm phát triển 
họa tiết được chọn thành 1 bộ họa 
tiết thể hiện dưới nhiều hình thức 
(nét, mảng, khối), mức độ (tỉ lệ lớn 
– nhỏ, dày – mỏng, đậm – nhạt, …) 
và dự kiến chất liệu, bố cục cụ thể vị 
trí của họa tiết trong không gian đã 
chọn. 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

8 Kiểm tra tiến độ công việc    

8 
9 

Phần 3: Thể hiện. 

Thể hiện khối mô hình góc không 
gian  
Sửa bài trên phác thảo mô hình. Mỗi 
nhóm thể hiện 1 mô hình dựa trên 
bản vẽ phác thảo buổi trước, mô tả 
chất liệu giống với ý đồ thiết kế 
không gian thật.  

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

10 

Thể hiện màu sắc, chất liệu mô 
hình góc không gian 
Sửa bài trên phác thảo mô hình. Mỗi 
nhóm chỉnh sửa hoàn thiện màu sắc 
của không gian trên 1 mô hình.  
Tả thực mẫu đồ dùng vật dụng 
Bài tập thực hành tả thực bằng chì 
Bài thực hành cách điệu đen trắng 
Bài thực hành cách điệu nét 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

11 

Chấm điểm mô hình (20%) 
Đầu buổi, GVHD dựa trên tổng thể 
chung và từng thành phần của mô 
hình để chấm điểm riêng cho từng 
SV (SV cùng nhóm có thể có số 
điểm khác nhàu). Yêu cầu mô hình: 
 Diện tích sàn A3, tỉ lệ phù 
hợp. 
 Thể hiện rõ ý đồ thiết kế, bộ 
họa tiết theo chủ đề vừa thống nhất 
vừa phong phú.  
 Chất liệu, màu sắc hài hòa, 
kỹ năng khéo léo… 
GVHD nhận xét hiệu quả mô hình, 
định hướng lựa chọn chất liệu cho 
mẫu thật.  

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

12 
Trình bày bản vẽ A1 và phương 
án thể hiện chất liệu mẫu thật. 
Sửa bài trên bản vẽ khổ A1, bao 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 
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gồm các thành phần sau:  
 Mặt bằng bố trí, mặt cắt chi 

tiết kích thước không gian 
thiết kế (TL: 1/50, 1/100…) 

 Ghi đầy đủ tiêu đề và khung 
tên  

 Ghi kích thước đồ đạc nội 
thất. Mẫu sáng tác trang trí 
15x20cm; 20X20cm, có thể 
hiện chất liệu. 

 Phối cảnh thể hiện kích 
thước 30cm x 40 cm 

buổi học. 

13 

Duyệt tổng thể và chi tiết.  
GVHD kiểm tra lại bản chỉnh sửa 
khổ A1 (nếu chưa đạt), phương án 
thể hiện mẫu thật, ý tưởng sắp đặt 
những đồ vật trang trí phụ trợ.  

 

Sinh viên nghe 
sửa bài. 

14 

Hoàn thiện các thành phần đồ án. 
Sinh viên tự họp nhóm để hoàn 
thiện bài ở nhà.  
Yêu cầu thể hiện góc không gian với 
tỉ lệ thật: 

 Diện tích sàn tùy chọn (tham 
khảo ý kiến GVHD) 

 Chất liệu, màu sắc hài hòa, 
kỹ năng khéo léo… 

 Phụ kiện trang trí phù hợp 
hấp dẫn, ánh sáng tinh tế. 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
sửa bài và tham 
dự đầy đủ các 

buổi học. 

15 

Buổi chấm bài:  
Lịch chấm bài tập trung, theo sắp 
xếp của GVHD và phù hợp với lịch 
học của các nhóm lớp.  
Yêu cầu sinh viên đến trước giờ 
chấm, chuẩn bị trong vòng 120 phút, 
sắp đặt không gian trưng bày đồ án 
sao cho đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ, 
không xảy ra đổ vỡ trong quá trình 
chấm bài.  

 

  

 



 

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: TK ĐỒ ÁN TIỂU CẢNH SÂN VƯỜN. 
2. Giảng viên giảng dạy:  

- Tên Giảng viên: …………………………………………………………………………... 
- Giờ lên lớp: ……………………………………………………………………………….. 
- Giờ tiếp sinh viên: Ngoài giờ lên lớp, SV có thể trao đổi với GVHD về môn học này qua 
email ……………………………, hoặc hẹn giờ trao đổi trực tiếp tại văn phòng khoa MTCN.  

3. Số đơn vị học trình: 4. 
4. Năm thứ: 3. 
5. Phân bổ thời gian (tiết):  

- Lên lớp: 60 tiết, bao gồm 15 tiết lý thuyết,30 tiết thể hiện bản vẽ,15 tiết lập đồ án mô 
hình.Các giờ lý thuyết, thuyết trình, diễn họa và sửa bài xen kẽ.  
- Thực hành: Yêu cầu SV chuẩn bị các nội dung nghiên cứu, bản vẽ ý tưởng, bản vẽ triển 
khai… theo đúng tiến độ trước khi lên lớp.  
- Khác: Yêu cầu SV nghiên cứu tự học thêm ngoài giờ lên lớp. 

6. Học phần tiên quyết: Nguyên lý thiết kế NT, Kỹ thuật thể hiện đồ án NT.  
7. Mục tiêu của học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thiết kế, quy hoạch không gian 
kiến trúc phong cảnh; Cách thức sử dụng những vật liệu làm sân vườn; Các chủng loại cây 
cối trong vườn, sao cho đạt hiệu quả và hài hòa.  

GVHD chỉ cung cấp những thông tin cơ bản và hướng dẫn sinh viên phương pháp tự 
nghiên cứu mở rộng vấn đề. Mỗi sinh viên nghiên cứu và hoàn thành tốt hồ sơ thiết kế nội 
thất một hệ thống tiểu cảnh sân vườn cho một công trình kiến trúc nhà ở cụ thể (có thể là 
biệt thự hoặc sân vườn chung của một khu chung cư, cụm dân cư nhỏ,…) 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế tiểu cảnh sân vườn. 

Nghệ thuật thiết kế sân vườn tiểu cảnh  là một lọai hình trang trí  độc đáo trong việc trang 
trí một công trình kiến trúc. Nó mang nhiều sắc thái và đặc thù riêng phù hợp với công 
trình kiến trúc và góp phần không nhỏ trong việc tô điểm trong công trình kiến trúc. Với đề 
tài này sinh viên hiểu rõ hơn về quy hoạch tổng thể và từng cụm chi tiết sang tác, tạo hình 
riêng. Thiết kế ngoại thất sân vườn tạo cảnh là một yếu tố không thể thiếu trong tranh trí 
nội và ngoại thất. 

Trong quá trình sáng tác, ngoài việc thực hiện nghiên cứu công trình qua các bản vẽ, 
sinh viên cần nghiên cứu bố cục và hình khối trong không gian qua việc thực hiện mô hình 
để qua đó có một khái niệm đầy đủ về một công trình trong thực tế.  

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:  
- Về mặt nội dung đồ án: 

Thiết kế của sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu công năng của tiểu cảnh: Cải thiện môi 
trường sống/vườn dạo/thư giãn nghỉ ngơi, nơi vui chơi của trẻ em, sự an toàn (không gây dị 
ứng, độc hại, không thể gây thương tích cho trẻ em như các cây có gai,…), yếu tố phong 
thủy. Đồng thời thiết kế cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội như văn hóa, phong tục tập 
quán, thói quen (ví dụ các gia đình thường xuyên tổ chức tiệc sân vườn); Quan tâm đến 
những tiện ích, kỹ thuật mới như xử lý ánh sáng, âm thanh, hình thức nuôi trồng và chăm 
sóc cây xanh, xử lý hiệu quả mặt nước…  
- Về mặt kỹ năng thể hiện: 

Sinh viên hoàn thiện kỹ năng trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc bằng hệ thống bản 
vẽ tay và mô hình.  

mailto:hothithanhnhan@vanlanguni.edu.vn


 

Bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn (đầy đủ chi tiết thông số kỹ thuật, phân biệt rõ ràng 
nét đậm nhạt, các quy ước ký hiệu, …). 

Bản vẽ phối cảnh thể hiện đúng cấu trúc không gian, màu sắc, chất liệu, ánh sáng sinh 
động, thể hiện rõ ý đồ thiết kế. 

Bố cục bản vẽ mạch lạc, dễ theo dõi, thu hút thị giác, hệ thống đồ họa phù hợp với ý 
tưởng thiết kế. 

Yêu cầu cả 2 kỹ năng vẽ tay và vẽ máy (thành thạo các phần mềm 3Ds Max, 
AutoCAD). 
 

10. Đánh giá môn học:  
 

STT Những nội dungcần đánh giá Trọng số (%) 

1.  
Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ, không vắng quá 2 buổi sửa 
bài. Tuyệt đối không được phép vắng trong các buổi: Giảng 
đề, thuyết trình, thiết kế nhanh tại lớp. 

0% 
 

2.  

Thảo luận: SV tích cực tham gia thảo luận trong các giờ 
giảng đề, thuyết trình, trả bài thiết kế nhanh… được cộng 
điểm khuyến khích tinh thần học tập vào các bài kiểm tra 
(tùy theo mức độ và đánh giá của GVHD).  

0% 

3.  Thuyết trình: (Xem chi tiết ở mục 14). 10% 
4.  Bài thiết kế nhanh: (Xem chi tiết ở mục 14). A(1), B(0.5), C(0) 
5.  Bản vẽ tay (Giai đoạn 1): (Xem chi tiết ở mục 14). 20% 
6.  Bản vẽ tay (Giai đoạn 2): (Xem chi tiết ở mục 14). 20% 

7.  Mô hình Sân vườn (Giai đoạn 2): (Xem chi tiết ở mục 
14).  60% 

  Tổng: 100% 
 
11. Bài đọc và Tư liệu 

 Tài liệu bắt buộc 
– [1] Nghệ thuật vườn - công viên - Hàn Tất Ngạn - Xây dựng -2010 
– [2] Từ Ý Đến Hình Trong Thiết Kế Cảnh Quan- Grant Ư.Reid.ASLA (Hà 

Nhật Tân dịch)- NXB Văn hóa thông tin 2003 
 Tài liệu không bắt buộc 

– Ergonomics trong thiết kế và sản xuất – PTS. Nguyễn Bạch Ngọc - NXB 
Giáo dục – 2000.  

– Hướng dẫn thiết kế Sân Vườn Công viên - Trần Sảng - NXB Mỹ Thuật  HN 
-  2003. 

– Tổ chức và quản lý môi trường cảnh quan đô thị - PTS.KTS.Nguyễn Thị 
Thanh Thủy. NXB Xây Dựng Hà Nội – 1997. 

 Phần mềm sử dụng 
– Sketch up/ 3Ds MAX. 
– AutoCAD 2D. 
– Adobe  Illustrator/ Adobe Photoshop 

 
14. Lịch học:  
TUẦN 1 
Buổi 1: Giảng đề 
Nội dung giảng đề: 

- Phổ biến các quy định và cách thức làm việc. 
- Tổng quan về sân vườn công viên. 
- Vai trò, chức năng của tiểu cảnh sân vườn. Mối quan hệ giữa kiến trúc và cảnh quan. 

Một số dạng bố cục hình khối trong tiểu cảnh sân vườn. Một số loại cây xanh. Một số 
tiêu chuẩn, kích thước cơ bản (lối đi, trang thiết bị,…) 

- Giới thiệu một số hình thức sân vườn Việt Nam và quốc tế. 
- Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu. 



 

- Nhiệm vụ sinh viên thực hiện đồ án.  
Sinh viên đăng ký thể loại công trình. GV hướng dẫn phương pháp tìm kiếm tư liệu từ thực tế. 
Giao nhiệm vụ SV nghiên cứu sâu, tìm ý tưởng, tư liệu và hồ sơ kiến trúc. 

 
Buổi 2: Trình bày ý tưởng, tài liệu và hồ sơ kiến trúc 

Sinh viên báo cáo kết quả thu thập thông tin từ thực tế và qua các tài liệu đã đọc 
(tài liệu bắt buộc và mở rộng). 

Sinh viên đăng ký chọn đối tượng thiết kế. GVHD đánh giá báo cáo và yêu cầu bổ 
sung các thông tin cần thiết: Tìm hiểu đối tượng thiết kế (Nghiên cứu về điều kiện tự 
nhiên, kiến trúc và đối tượng con người). 

 
TUẦN 2 
Buổi 1:Lý thuyết Sân vườn. 

CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ SÂN VƯỜN 
 

1 – NGUYÊN TẮC ĐƠN GIẢN : 
2 – NGUYÊN TẮC PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI :  
3 – NGUYÊN TẮC TẠO MẠCH NỐI LIÊN KẾT GIỮA NHÀ VÀ VƯỜN  : 
4 – NGUYÊN TẮC MƯỢN CẢNH NGOÀI : 
5 – NGUYÊN TẮC XỬ LÝ PHỐI CẢNH,TẠO CẢM GIÁC CÂN ĐỐI : 
6 – NGUYÊN TẮC XẾP ĐẶT CÂN BẰNG BẤT ĐỐI XỨNG : 
7 – NGUYÊN TẮC PHỐI KẾT : 
8 – NGUYÊN TẮC ĐỒNG NHẤT KHUNG CẢNH  

 
Buổi 2:  

VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC TRONG THIẾT KẾ 
 

1 – VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC ĐƠN GIẢN 
2 – VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI  
3 – VẬN DỤNG MẠCH NỐI NHÀ VÀ VƯỜN  
4 – VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC MƯỢN CẢNH NGOÀI 
5 – VẬN DỤNG XỬ LÝ PHỐI CẢNH 
6 – VẬN DỤNG TẠO THẾ CÂN BẰNG BẤT ĐỐI XỨNG 
7 – VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHỐI KẾT 
8 – VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC ĐỒNG NHẤT 

  
TUẦN 3 
Buổi 1: Thuyết trình. 
Từng SV thuyết trình trước lớp về đề tài đã chọn. Yêu cầu nội dung tối thiểu bao gồm: 
 Loại hình và tên công trình. Vị trí công trình  Các thông tin về tự nhiên, khí hậu, kinh 

tế, văn hóa xã hội, … và giả định các điều kiện hiện trạng. 
 Hồ sơ kiến trúc: Quy mô, hình thức kiến trúc, tổ chức các cụm chức năng chính. Chỉ rõ 

khu chức năng SV chọn thiết kế Sân vườn. Trình bày dự kiến thay đổi không gian kiến 
trúc hợp lý (nếu có).  

 Hướng ý tưởng: Mô tả hình thức không gian bằng hình ảnh, sơ đồ, phác thảo, ghi chú, … 
Các nội dung trên được trình bày trên file PowerPoint. Yêu cầu SV có tác phong nghiêm túc, 
kỹ năng trình bày trước tập thể mạch lạc, tự tin, có sức thuyết phục.  
 
Buổi 2: Thiết kế nhanh. 
SV thực hiện bài thiết kế nhanh tại lớp. GVHD ký giấy (chưa có nội dung) vào lúc 8h30, thu 
bài lúc 16h30 cùng ngày. Bài làm hoàn toàn bằng tay trên 1 tờ giấy khổ A1. 
Nội dung bao gồm:  
 Sơ phác mặt bằng tổng thể (kèm theo các mũi tên chỉ hướng và phân khu chức năng). 
 Sơ phác mặt bằng bố trí khu vực chọn thiết kế. 
 Tóm lược ý tưởng bằng các sơ đồ, có thể có hình minh họa (số lượng hạn chế), … 



 

 Sơ phác các phối cảnh không gian (chủ yếu hình dung về hình khối, sắc độ). 
 Các mặt cắt tiêu biểu góp phần thể hiện rõ ý đồ thiết kế.  
 
 
TUẦN 4 
Buổi 1: Trả bài thiết kế nhanh. 

Phân tích,tổng hợp và đánh giá bài Thiết kế nhanh (thang điểm A,B,C…). GVHD định 
hướng SV phát triển ý tưởng.  

Sinh viên nộp báo cáo nghiên cứu (đóng tập khổ A3) bao gồm hệ thống nghiên cứu về 
sân vườn,các bản vẽ phương án sưu tầm (các phối cảnh vẽ tay và mặt cắt kỹ thuật có kích 
thước, ghi chú sơ bộ). 

Yêu cầu SV tiếp tục triển khai ý tưởng chi tiết vào các không gian chức năng trong 
công trình đã chọn. 
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế. 

GVHD sửa bài cho từng SV dựa trên các bản vẽ phối cảnh, mặt cắt chi tiết từng khu 
vực SV đã chuẩn bị sẵn trước khi lên lớp. 

Hường dẫn SV thực hiện việc thể hiện bản vẽ bằng máy vi tính. 
 
TUẦN 5 
Buổi 1: Chỉnh sửa thiết kế. 

Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà: Chuẩn hóa các thông số kỹ thuật, nhân trắc. Thiết lập 
các vấn đề chuyên sâu Nội Thất.  

Bản vẽ được thực hiện bằng các phần mềm đồ họa (có thể kết hợp đồ họa để xử lý các 
bản vẽ tay). GVHD sửa bài cho từng SV, phân tích đưa ra nhận xét và định hướng sửa thiết 
kế.  

Giáo viên đưa ra lịch trình thu bài Giai đoạn 1 và thực hiện việc chấm bài trong ngày 
(trọng số 30%), giao trả bài cho sinh viên. Sau khi nhận được bài Giai đoạn 1, sinh viên dựng 
các không gian trên máy tính để chuẩn bị cho buổi sửa bài kế tiếp.  

GVHD sửa bài thiết kế cho từng SV dựa trên các bản vẽ phối cảnh, mặt cắt chi tiết 
từng khu vực SV đã chuẩn bị sẵn trước khi lên lớp. 

 
Buổi 2: Hoàn thiện Giai đoạn 1 trên 2 tờ giấy khổ(600x800).  

Sinh viên thực hiện bài Giai đoạn 1 tại nhà. Nộp bài tại lớp theo lịch của Giáo viên 
yêu cầu. Nội dung bản vẽ bao gồm: Mặt bằng bố trí, các mặt cắt, phối cảnh chính, các phối 
cảnh phụ. 

 
TUẦN 6 
Buổi 1: Đánh giá tổng quan đồ án. Duyệt cho phép thể hiện Giai đoạn 2-Mô hình. 

Dựa trên kết quả đánh giá bài giai đoạn 1 và quá trình sửa bài chuyên cần, tích cực, 
GVHD duyệt cho phép SV lên bài giai đoạn 2 trên máy tính, hoặc buộc SV dừng đồ án. 

Hướng dẫn cách thức triển khai Mô hình Sân vườn dựa trên các yếu tố của bản vẽ 
thiết kế.  
Buổi 2: Hoàn thiện bản vẽ Giai đoạn 2.  

Sửa mô hình phần thô. 
Sửa bản vẽ triển khai chi tiết (các mặt cắt thể hiện thành phần trong không gian, trang 

thiết bị,…). Bản vẽ triển khai phải đúng tiêu chuẩn nét, ký hiệu và có tỉ lệ, kích thước rõ ràng. 
Bản vẽ triển khai hoàn toàn bằng tay. 

Chỉnh sửa các phối cảnh (màu sắc, chất liệu, các yếu tố trang trí, cây xanh/hoa/tác 
phẩm nghệ thuật,…). 

 
TUẦN 7 
Buổi 1: Đánh giá tổng quan phần thiết kế và mô hình. Duyệt cho phép kết thúc Giai đoạn 
2-Mô hình. 



 

Dựa trên kết quả đánh giá bài giai đoạn 1 và quá trình sửa bài chuyên cần, tích cực, 
GVHD duyệt cho phép SV lên bài giai đoạn 2 trên máy tính, hoặc buộc SV dừng đồ án. 
 
Buổi 2: Hoàn thiện mô hình Giai đoạn 2.  

Sửa mô hình phần chi tiết. 
Sửa bản vẽ tổng quan kiểm tra các yếu tố về tiêu chuẩn nét, ký hiệu và có tỉ lệ, kích 

thước. Bản vẽ triển khai hoàn toàn bằng tay. 
 

TUẦN 8 
Buổi 1: Nộp bài và chấm bài. 
Nội dung Giai đoạn 2 bao gồm: 
 Mô hình Sân vườn theo tỉ lệ quy định của bộ môn. 
 Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật bao gồm: 

o Mặt bằng tổng thể. 
o Mặt bằng phân khu chức năng. 
o Triển khai các mặt cắt. 
o Phân tầng cây xanh. 
o Triển khai một góc Sân vườn. 
o Phối cảnh chung toàn bộ không gian 
o Các phối cảnh góc và phối cảnh chi tiết các phân khu. 

 
Sinh viên nộp tập hồ sơ thiết kế công trình theo quy cách đóng tập khổ A3, trình bày thành 
phần thứ tự: 
- Bìa hồ sơ triển khai: Tên cơ cở đào tạo, tên môn học, tên công trình, thông tin SV và GVHD. 
- Tóm lược về đối tượng thiết kế và sơ đồ ý tưởng. 
- Hồ sơ hiện trạng công trình, các điều kiện và yêu cầu. 
- Hồ sơ cải tạo: Phân theo hạng mục không gian, có bìa phụ cho từng hạng mục và sắp xếp 
bản vẽ phối cảnh kèm theo các bản vẽ triển khai. 
- Bìa sau, kèm theo đĩa CD chép các file in trong đồ án.  
 
 Chú ý: Bản vẽ kỹ thuật phải có khung tên, số thứ tự, thông tin chính xác, in đen trắng 

đúng tỉ lệ. Bản vẽ phối cảnh in màu.   
 

Thời gian và địa điểm nộp bài do GVHD và khoa MTCN sắp xếp hợp lý với lịch học của SV. 
 
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
Môn học đồ án không có bài thi cuối kỳ, được đánh giá điểm theo 4 mốc chính: Thuyết trình 
(10%), Thiết kế nhanh (A,B,C,…), Bản vẽ tay – Giai đoạn 1 (20%), Bản vẽ tay – Giai đoạn 2 
(20%),Mô hình sân vườn (60%).  
___________________________________________________________________________ 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: Đồ án nội thất 1 – Thương mại (Giới hạn: Shop, Showroom, Cafe). 
2. Giảng viên giảng dạy:  

- Tên Giảng viên: (Theo phân công/mời GV thỉnh giảng). 
- Giờ lên lớp: 2 buổi/tuần (10 tiết). 
- Giờ tiếp sinh viên: Theo sắp xếp của GVHD (trao đổi qua email hoặc văn phòng khoa). 

3. Số đơn vị học trình: 3. 
4. Năm thứ: 3. 
5. Phân bổ thời gian (tiết): 

- Lên lớp: 45 tiết, bao gồm các giờ lý thuyết, thuyết trình, diễn họa và sửa bài xen kẽ.  
- Thực tập phòng TN, thực hành: Yêu cầu SV chuẩn bị các nội dung nghiên cứu, bản vẽ ý 
tưởng, bản vẽ triển khai… theo đúng tiến độ trước khi lên lớp. 
- Khác: Yêu cầu SV nghiên cứu tự học thêm ngoài giờ lên lớp. 

6. Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế NT, Kỹ thuật thể hiện đồ án NT. 
7. Mục tiêu của học phần: 

- Sinh viên nắm vững yêu cầu công năng và thẩm mỹ, thiết kế phù hợp với đặc trưng hàng 
hóa và thương hiệu được trưng bày (shop/showroom), phù hợp với đối tượng khách hàng, 
văn hóa địa phương (café). 
- Có kiến thức cập nhật về các ứng dụng công nghệ (âm thanh, ánh sáng, vật liệu, kỹ thuật 
thi công mới,…) và xu hướng thiết kế mới nhất. 
- Đồng thời, sinh viên có khả năng vận dụng lý thuyết để thiết kế hoàn chỉnh 1 công trình 
showroom, shop, cafe (diện tích tối thiểu 100m2) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên. 

 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

- Sinh viên tự do lựa chọn 1 thương hiệu cụ thể, chọn hồ sơ công trình phù hợp với quy mô 
thương hiệu và loại hình hàng hóa được trưng bày. Sinh viên tìm hiểu và mô tả rõ ràng về 
đặc trưng thương hiệu, vạch ra giả định hợp lý các yêu cầu cho không gian trước khi thiết 
kế. Cuối cùng, sinh viên thiết lập bản vẽ mô tả giải pháp thiết kế thỏa mãn các yêu cầu đã 
đặt ra.  
- Học phần chia thành 3 giai đoạn: (1) Sketch book (Tìm hiểu loại hình công trình, thương 
hiệu, đối tượng khách hàng, phác thảo sơ đồ ý tưởng), (2) Thiết kế nhanh (vẽ tay), (3)Thể 
hiện phương án thiết kế (vẽ máy). 

 
9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: 

- Về mặt nội dung đồ án: Thiết kế không gian đáp ứng tốt dây chuyền công năng và đảm 
bảo hiệu quả kinh tế cho công trình. Đối với shop/showroom, giải pháp trưng bày đạt hiệu 
quả thị giác cao, làm nổi bật đặc trưng hàng hóa, đặc trưng thương hiệu. Đối với café, hình 
thức gây được ấn tượng sâu sắc với đối tượng khách hàng chính.  
- Về mặt kỹ năng thể hiện:  
+ Yêu cầu kỹ năng nghiên cứu, vẽ tay và vẽ máy (thành thạo tối thiểu 3 phần mềm: 3Ds 
Max, AutoCAD 2D và 1 phần mềm dàn trang).  
+ Bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn (đầy đủ chi tiết thông số kỹ thuật, phân biệt rõ ràng nét 
đậm nhạt, các quy ước ký hiệu, sắp xếp bản vẽ có trình tự hợp lý, trình bày bìa đẹp và phù 
hợp với bản vẽ triển khai kỹ thuật,…). 
+ Bản vẽ thể hiện phối cảnh thể hiện đúng cấu trúc không gian, màu sắc, chất liệu, ánh 
sáng sinh động, thể hiện rõ ý đồ thiết kế.  
+ Sắp xếp thứ tự bản vẽ mạch lạc, dễ theo dõi.  

10. Đánh giá môn học:   



 

 

STT Những nội dungcần đánh giá Trọng số 
(%) 

1 Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ, không vắng quá 2 buổi sửa bài. 
Sinh viên không dự buổi giảng đề không được phép làm bài.  

0% 
 

2 

Thảo luận: SV tích cực tham gia thảo luận trong các giờ giảng 
đề, sửa bài chung, trả bài thiết kế nhanh… được cộng điểm 
khuyến khích tinh thần học tập vào các bài kiểm tra (tùy theo 
mức độ và đánh giá của GVHD).  

0% 

3 Sketch book (Xem chi tiết ở mục 14 – Tuần, buổi). 20% 
4 Bài thiết kế nhanh (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 2, buổi 2). 20% 
5 Bản vẽ triển khai A3 (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 5, buổi 2). 60%  
  Tổng: 100% 

 
11. Bài đọc và Tư liệu 

• Những dữ liệu của người làm kiến trúc – Neufert – NXB KHKT – 1993 
• Kỹ thuật chiếu sáng – Patrica Van Deplanque – NXB KHKT – 2000 
• Thiết kế Nội thất – Francis D.K.Ching – NXB XD – 1996 
• Store Windows - Martin M. Pegler - Visual Reference Publications – 2006. 
• Shops & Malls - Nacho Asensio - Page One – 2006. 
• Stores & Retail Spaces - Institute of Store Planners - ST Media Group International 

Inc. – 2007. 
• Store Window Design - Sandra Moya - Loft Publications – 2007. 
• Stores of the year  - Martin M. Pegler - Visual Reference Publications – 2008. 

 
14. Lịch học:  
TUẦN 1 
Buổi 1: Giảng đề 
Tổng quan về các công trình trưng bày thương mại. Đối tượng chính: showroom/shop, café. 
 Giới thiệu môn học: Thông tin về môn học, mục tiêu và nội dung chính, phương pháp dạy 

và học, các quy định riêng của GV đối với SV, phổ biến lịch trình… 
 GV cung cấp các kiến thức cơ bản về công trình, cung cấp nguồn tài liệu. 

- Phân loại 1 số hình thức trưng bày thương mại (cửa hàng, showroom, trung tâm 
thương mại, siêu thị, triển lãm thương mại,...).  

- Vai trò, chức năng của công trình showroom/shop. Sơ đồ công năng và hệ thống trang 
thiết bị chính của 1 showroom/shop thông thường. Tìm hiểu sâu về các khu chức năng 
chính. Một số tiêu chuẩn, kích thước cơ bản. Một số ví dụ minh họa.  

- Các loại hình café. Quy trình công năng và trang thiết bị.  
Giao nhiệm vụ SV chọn và tìm hiểu về đối tượng thiết kế (loại hình công trình, thương hiệu, 
đối tượng sử dụng), tìm kiếm hồ sơ kiến trúc và ý tưởng thiết kế. Yêu cầu SV trình bày đầy đủ 
những thông tin trên với GVHD trong buổi học sau.  

 
Buổi 2: Trình bày tư liệu nghiên cứu, hồ sơ kiến trúc và ý tưởng thiết kế. 
Từng sinh viên trình bày với GVHD những thông tin tìm kiếm được về đối tượng thiết kế, hồ 
sơ kiến trúc công trình phù hợp, trình bày định hướng ý tưởng. 
Trong quá trình sửa bài cá nhân, các sinh viên còn lại tiếp tục làm việc tại lớp, trình bày tư 
liệu nghiên cứu trên khổ giấy A4, chuẩn bị thực hiện Sketch book.  
 
TUẦN 2 
Buổi 1: Bổ sung tư liệu, chỉnh sửa ý tưởng thiết kế. 
Tiếp tục sửa bài cá nhân và làm việc tại lớp. Phổ biến quy định buối thiết kế nhanh. 
SV tiếp tục hoàn chỉnh Sketch book ở nhà, đóng tập theo thứ tự sau: 

- Trang bìa – Profile (Giới thiệu hình ảnh, thông tin SV, quan điểm thiết kế,…). 

http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Martin%20M.%20Pegler
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Visual%20Reference%20Publications
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Nacho%20Asensio
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Page%20One
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Institute%20of%20Store%20Planners
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=ST%20Media%20Group%20International%20Inc.
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=ST%20Media%20Group%20International%20Inc.
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Sandra%20Moya
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Loft%20Publications
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Martin%20M.%20Pegler
http://www.artbook.com.vn/result.php?k=Visual%20Reference%20Publications


 

- Nghiên cứu về loại hình công trình: Phân loại, quy trình, trang thiết bị, kỹ thuật,… 
- Nghiên cứu về thương hiệu: Nhận diện thương hiệu, đẳng cấp, ngoài ra còn có đặc 

trưng văn hóa vùng miền (café), đặc trưng hàng hóa (showroom/shop),… 
- Nghiên cứu về đối tượng con người: Người phục vụ và người được phục vụ.  

 
Buổi 2: Thiết kế nhanh.  
SV được phép thực hiện ở nhà 1 phần tập bản vẽ phác thảo (sketch) trước buổi học này. Đầu 
buổi học, GVHD thông báo giờ nộp tập bản vẽ sketch hoàn chỉnh (16h00 cùng ngày). Bài làm 
hoàn toàn bằng tay trên giấy khổ A4 (tối thiểu 8 trang nội dung, không hạn chế số lượng tối 
đa). 
Nội dung bao gồm: 
 Sơ phác mặt bằng bố trí (kèm theo các mũi tên chỉ hướng và ghi chú phân khu chức năng). 
 Tóm lược ý tưởng bằng các sơ đồ, phác thảo dẫn dắt ý tưởng. 
 Có thể có hình minh họa (mỗi hình ảnh đưa vào phải tiêu biểu, có mục đích và ghi chú rõ 

ràng, tránh lặp lại nội dung), … 
 Sơ phác các phối cảnh không gian (chủ yếu hình dung về hình khối, sắc độ). 
 Các mặt cắt tiêu biểu góp phần thể hiện rõ ý đồ thiết kế (phác thảo, có kích thước sơ bộ). 
 Trình bày đẹp, gây ấn tượng tốt về bút pháp, phong cách cá nhân.  
 
TUẦN 3 
Buổi 1: Nhận xét bài thiết kế nhanh.  
Phân tích, tổng hợp và đánh giá bản vẽ thiết kế nhanh.  
GVHD định hướng SV phát triển ý tưởng, SV tiếp tục triển khai ý tưởng chi tiết tại lớp. Yêu 
cầu ghép phác thảo vào cuối phần nghiên cứu, hoàn chỉnh Sketch book ở nhà và nộp đầu buổi 
học sau (Chấm điểm 20+20 = 40%). 
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế - Giải pháp mặt bằng và các phối cảnh tay. 
GVHD tiếp tục sửa phương án thiết kế cho từng SV dựa trên bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất 
và các bản vẽ phối cảnh tay (yêu cầu SV chuẩn bị đầy đủ bản vẽ trước khi lên lớp). 
 
TUẦN 4 
Buổi 1: Chỉnh sửa thiết kế - Giải pháp kỹ thuật và các mặt cắt. 
Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà: Chuẩn hóa các thông số kỹ thuật, nhân trắc.  
Bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng phần mềm AutoCAD (yêu cầu bắt buộc). 
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế - Mô tả thiết kế bằng phần mềm 3D. 
SV chuẩn bị ở nhà: Các phối cảnh thể hiện bằng máy (mô tả hình khối, chất liệu, màu sắc, ánh 
sáng chuẩn xác.  
 
TUẦN 5 
 
Buổi 1: SV hoàn chỉnh bản vẽ ở nhà. 
Buổi 2: Nộp bài và chấm bài. 
Triển khai khổ A3 bao gồm các bản vẽ có trình tự như sau:  
- Bìa chính: Trình bày đủ thông tin môn học, tên tập bản vẽ (Bản vẽ triển khai chi tiết), thông 
tin SV, nhóm lớp, GVHD…  
- Hồ sơ hiện trạng: Mặt bằng tổng thể, các mặt cắt, phối cảnh kiến trúc (nếu có) (1) 
- Hồ sơ thiết kế:  
+ Tóm tắt ý tưởng thiết kế: Chắt lọc lại 1 số nội dung chính (có chỉnh sửa) từ tập bản vẽ 

Sketch, trình bày vắn tắt trên khuôn khổ 1 tờ A4 (2) 
+ Mặt bằng bố trí nội thất (TL 1/100 hoặc lớn hơn) (3) 
+ Mặt bằng trần (TL 1/100 hoặc lớn hơn) (4) 
+ Lần lượt các mặt cắt (TL 1/100 hoặc lớn hơn) (5) 
+ Phối cảnh mặt tiền, bảng hiệu (6) 
+ Các phối cảnh nội thất (7) 



 

+ Triển khai 1 đồ đạc: Các mặt đứng, mặt cắt chi tiết (8) và Phối cảnh sản phẩm (9). 
- Bìa sau: Không cần nội dung.  
 
Chú ý: Các hạng mục (1,3,4,5,8) in đen trắng đúng tỉ lệ quy định. Các hạng mục (2, 6,7,9) in 
màu. Trang bìa in theo hình thức tùy chọn.  
 
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
Môn học đồ án không có bài thi cuối kỳ, được đánh giá điểm theo 4 thành phần chính: Nghiên 
cứu (20%), Thiết kế nhanh (20%), Bản vẽ triển khai A3 (60%). Phần nghiên cứu và Thiết kế 
nhanh đóng thành 1 tập Sketch book nộp vào buổi 2 của tuần 3 (tổng điểm 40%). 
___________________________________________________________________________ 
 
 Trưởng khoa Trưởng ngành NT GV soạn đề cương 
 
 
 
  KTS. Ngô Hoàng Việt  
 
 

 
 
 

 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: ĐỒ ÁN THƯƠNG MẠI 2. 
2. Giảng viên giảng dạy:  

- Tên Giảng viên: …………………………………………………………………………. 
- Giờ lên lớp: ……………………………………………………………………………… 
- Giờ tiếp sinh viên: Ngoài giờ lên lớp, SV có thể trao đổi với GVHD về môn học này qua 
email ……………………………………………, hoặc hẹn giờ trao đổi trực tiếp tại văn 
phòng khoa MTCN.  

3. Số đơn vị học trình: 4. 
4. Năm thứ: 4. 
5. Phân bổ thời gian (tiết):  

- Lên lớp: 60 tiết, bao gồm các giờ lý thuyết, thuyết trình, diễn họa và sửa bài xen kẽ.  
- Thực tập phòng TN, thực hành: Yêu cầu SV chuẩn bị các nội dung nghiên cứu, bản vẽ ý 
tưởng, bản vẽ triển khai… theo đúng tiến độ trước khi lên lớp.  
- Khác: Yêu cầu SV nghiên cứu tự học thêm ngoài giờ lên lớp. 

6. Học phần tiên quyết: Nguyên lý thiết kế NT, Kỹ thuật thể hiện đồ án NT.  
7. Mục tiêu của học phần:  
 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
 
9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:  

- Về mặt nội dung đồ án: 
 

- Về mặt kỹ năng thể hiện: 
 

10. Đánh giá môn học:  
 

STT Những nội dungcần đánh giá Trọng số (%) 

1 
Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ, không vắng quá 2 buổi sửa 
bài. Tuyệt đối không được phép vắng trong các buổi: Giảng 
đề, thuyết trình, thiết kế nhanh tại lớp. 

0% 
 

2 

Thảo luận: SV tích cực tham gia thảo luận trong các giờ 
giảng đề, thuyết trình, trả bài thiết kế nhanh… được cộng 
điểm khuyến khích tinh thần học tập vào các bài kiểm tra 
(tùy theo mức độ và đánh giá của GVHD).  

0% 

3 Thuyết trình: (Xem chi tiết ở mục 14). 10% 
4 Bài thiết kế nhanh: (Xem chi tiết ở mục 14). A(1), B(0.5), C(0) 
5 Bản vẽ tay (Giai đoạn 1): (Xem chi tiết ở mục 14). 30% 
6 Bản vẽ máy (Giai đoạn 2): (Xem chi tiết ở mục 14).  60% 
  Tổng: 100% 

 
11. Bài đọc và Tư liệu 

 Tài liệu bắt buộc 
 

 Tài liệu không bắt buộc 
 

14. Lịch học:  
TUẦN 1 



 

Buổi 1: Giảng đề 
Tổng quan về các công trình TM-DV. Đối tượng chính - Khách sạn. 
 Khái niệm chung về khách sạn, phân loại. 
 Cơ cấu tổ chức không gian trong khách sạn (sơ đồ chức năng, giao thông) 
 Tìm hiểu các khu chức năng chính: Sảnh chính, nhà hàng, bar – café, phòng ngủ, hành 

lang, cầu thang (thang máy, thang bộ,…) 
 Tìm hiểu các khu chức năng khác: quầy lưu niệm, phòng hội nghị, spa và các dịch vụ làm 

đẹp khác, karaoke, sàn nhảy, gym, phòng chơi bài, billiard, sân tennis, hồ bơi, vườn dạo, 
…  

Giao nhiệm vụ SV nghiên cứu sâu, tìm ý tưởng, tư liệu và hồ sơ kiến trúc. 
 

Buổi 2: Trình bày ý tưởng, tài liệu và hồ sơ kiến trúc 
Sinh viên tự nghiên cứu sâu hơn về thể loại công trình (xu hướng, phong cách, kỹ thuật,…), 
lựa chọn và đăng ký đề tài với GVHD. Tại lớp, SV cần trình bày hướng nghiên cứu, sơ bộ ý 
tưởng (có thể mô tả bằng lời, sơ đồ, hình minh họa,…), các tư liệu liên quan và bộ hồ sơ kiến 
trúc công trình sẽ sử dụng để thiết kế phần Nội thất. 
 
 
TUẦN 2 
Buổi 1: Thuyết trình. 
Từng SV thuyết trình trước lớp về đề tài đã chọn. Yêu cầu nội dung tối thiểu bao gồm: 
 Loại hình và tên công trình. Vị trí công trình  Các thông tin về tự nhiên, khí hậu, kinh 

tế, văn hóa xã hội, … và giả định các điều kiện hiện trạng. 
 Hồ sơ kiến trúc: Quy mô, hình thức kiến trúc, tổ chức các cụm chức năng chính. Chỉ rõ 

khu chức năng SV chọn thiết kế Nội thất. Trình bày dự kiến thay đổi không gian kiến trúc 
hợp lý (nếu có).  

 Hướng ý tưởng: Mô tả hình thức không gian bằng hình ảnh, sơ đồ, phác thảo, ghi chú, … 
Các nội dung trên được trình bày trên file PowerPoint. Yêu cầu SV có tác phong nghiêm túc, 
kỹ năng trình bày trước tập thể mạch lạc, tự tin, có sức thuyết phục.  
 
Buổi 2: Thiết kế nhanh. 
SV thực hiện bài thiết kế nhanh tại lớp. GVHD ký giấy (chưa có nội dung) vào lúc 8h30, thu 
bài lúc 16h30 cùng ngày. Bài làm hoàn toàn bằng tay trên 1 tờ giấy khổ A1. 
Nội dung bao gồm:  
 Sơ phác mặt bằng tổng thể (kèm theo các mũi tên chỉ hướng và phân khu chức năng). 
 Sơ phác mặt bằng bố trí nội thất khu vực chọn thiết kế. 
 Tóm lược ý tưởng bằng các sơ đồ, có thể có hình minh họa (số lượng hạn chế), … 
 Sơ phác các phối cảnh không gian (chủ yếu hình dung về hình khối, sắc độ). 
 Các mặt cắt tiêu biểu góp phần thể hiện rõ ý đồ thiết kế.  
 
 
TUẦN 3 
Buổi 1: Trả bài thiết kế nhanh. 
Phân tích,tổng hợp và đánh giá bài Thiết kế nhanh (thang điểm A,B,C…). GVHD định hướng 
SV phát triển ý tưởng. Yêu cầu SV tiếp tục triển khai ý tưởng chi tiết vào các không gian chức 
năng trong công trình đã chọn. 
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế. 
GVHD sửa bài cho từng SV dựa trên các bản vẽ phối cảnh, mặt cắt chi tiết từng khu vực SV 
đã chuẩn bị sẵn trước khi lên lớp. 
 
 
TUẦN 4 
Buổi 1: Thể hiện thiết kế hoàn thiện Giai đoạn 1 trên 1 tờ giấy khổ(600x800).  



 

Sinh viên thực hiện bài Giai đoạn 1 tại nhà. Nộp bài tại lớp theo lịch của Giáo viên yêu cầu. 
Nội dung bản vẽ bao gồm: Mặt bằng bố trí đồ đạc, các mặt cắt, phối cảnh chính, các phối 
cảnh phụ. 
Giáo viên đưa ra lịch trình thu bài Giai đoạn 1 và thực hiện việc chấm bài trong ngày (trọng 
số 30%), giao trả bài cho sinh viên. Sau khi nhận được bài Giai đoạn 1, sinh viên dựng các 
không gian trên máy tính để chuẩn bị cho buổi sửa bài kế tiếp.  
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế. 
Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà: Chuẩn hóa các thông số kỹ thuật, nhân trắc. Thiết lập các vấn 
đề chuyên sâu Nội Thất.  
Bản vẽ được thực hiện bằng các phần mềm đồ họa (có thể kết hợp đồ họa để xử lý các bản vẽ 
tay). GVHD sửa bài cho từng SV, phân tích đưa ra nhận xét và định hướng sửa thiết kế.  
 
 
TUẦN 5 
Buổi 1: Chỉnh sửa thiết kế.  
Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà: Đưa ra định dạng đường nét cho không gian,cấu trúc các thành 
phần và sự tương quan giữa các thành phần cấu thành Nội Thất. 
Bản vẽ được thực hiện bằng các phần mềm đồ họa (có thể kết hợp đồ họa để xử lý các bản vẽ 
tay). GVHD sửa bài cho từng SV, phân tích đưa ra nhận xét và định hướng sửa thiết kế.  
 
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế. 
Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà: Sửa các vấn đề liên quan đến vật liệu, chiếu sáng. 
Bản vẽ được thực hiện bằng các phần mềm đồ họa (có thể kết hợp đồ họa để xử lý các bản vẽ 
tay). GVHD sửa bài cho từng SV, phân tích đưa ra nhận xét và định hướng sửa thiết kế.  
 
 
TUẦN 6 
Buổi 1: Đánh giá tổng quan đồ án. Duyệt cho phép thể hiện Giai đoạn 2. 
Dựa trên kết quả đánh giá bài giai đoạn 1 và quá trình sửa bài chuyên cần, tích cực, GVHD 
duyệt cho phép SV lên bài giai đoạn 2 trên máy tính, hoặc buộc SV dựng đồ án. 
SV lên bài tại nhà, trình bày bản in trên giấy khổ A1, số lượng 2 tờ. Các bản vẽ hồ sơ kỹ thuật 
được chuẩn hóa dưới hình thức bản vẽ thi công, trình bày đóng tập khổ A3, nộp kèm. 
 
Buổi 2: Nộp bài và chấm bài. 
Nội dung bản vẽ Giai đoạn 2 bao gồm: 
 Mặt bằng tổng thể kiến trúc. 
 Mặt bằng bố trí đồ đạc. 
 Mặt bằng thiết kế trần. 
 Triển khai các mặt cắt. 
 Triển khai một đồ đạc hoặc chọn để triển khai một trong các  chi tiết cấu tạo sàn, trần, 

tường, đồ đạc đã sáng tác. 
 Phối cảnh chung toàn bộ không gian 
 Các phối cảnh góc và phối cảnh chi tiết sản phẩm. 
Thời gian và địa điểm nộp bài do GVHD và khoa MTCN sắp xếp hợp lý với lịch học của SV. 
 
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
Môn học đồ án không có bài thi cuối kỳ, được đánh giá điểm theo 4 mốc chính: Thuyết trình 
(10%), Thiết kế nhanh (A,B,C,…), Bản vẽ tay – Giai đoạn 1 (30%), Bản vẽ máy – Giai đoạn 
2 (60%).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Trưởng khoa Trưởng ngành NT GV soạn đề cương 
 
  KTS. Ngô Hoàng Việt 
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Đồ án nội thất 3 - Du lịch nghỉ dưỡng 
1. Tên học phần: Đồ án nội thất 3 - Du lịch nghỉ dưỡng 
2. Mã học phần:  
3. Dạng học phần: Lý thuyết có thực hành 
4. Số tín chỉ: 03 (2,1) 
5. Phân bổ thời gian: 60 tiết 

– Lý thuyết: 30 tiết 
– Bài tập: 0 
– Thực hành: 30 tiết 
– Tự học: 90 tiết. 

6. Điều kiện ràng buộc: 
– Học phần tiên quyết: Cơ sở kiến trúc nội thất, Kỹ thuật diễn họa nội thất 
– Học phần học trước: 
– Học phần song hành: 

7. Mục tiêu của học phần: 
– Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản và hướng dẫn sinh 

viên phương pháp tự nghiên cứu mở rộng vấn đề, qua đó sinh viên có kiến thức về 
công trình công cộng nói chung, đặc biệt có hiểu biết chuyên sâu về loại hình công 
trình Du lịch – Nghỉ dưỡng. 

– Về kỹ năng: Có khả năng tổ chức tốt dây chuyền công năng và đảm bảo hiệu quả 
thẩm mỹ cho công trình. Có kỹ năng đánh giá tính thống nhất, hài hòa và yếu tố 
công năng. Biết vận dụng các quy chuẩn chung (quốc tế), đặc trưng vùng miền và 
các yêu cầu sử dụng  

– Về thái độ: Sinh viên có thái độ nghiêm túc và trung thực trong nghiên cứu và thực 
hiện đồ án, tích cực trong các hoạt động thảo luận, có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ 
các quy định của nhà trường và của GVHD học phần. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
– Trong đồ án này, GVHD cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm chính 

của công trình Công cộng – Du lịch – Nghỉ dưỡng.Tùy loại hình đã chọn sinh viên 
có thể nghiên cứu và xác định nhiệm vụ - đối tượng và phương án thiết kế. Từ đó đi 
đến các giải pháp tối ưu và độc đáo. 

– SV chọn đề tài cho công trình. 
– Sau khi bốc thăm, GVHD gợi ý cho SV một số địa điểm đến khảo sát thực tế, cung 

cấp một số nguồn tư liệu tham khảo về loại hình công trình và các tiêu chuẩn cụ thể, 
hướng dẫn sinh viên phương pháp tự nghiên cứu chuyên sâu. Sau khi thu thập đủ 
kiến thức về loại hình công trình và phân tích hồ sơ hiện trạng, SV tiến hành thiết kế 
nhành tại lớp. 

– Sau khi GVHD nhận xét bài chấm điểm thiết kế nhành, SV hoàn thiện tập sketch 
book hệ thống lại các nội dung đã nghiên cứu và thống nhất ý tưởng thiết kế sơ bộ. 

– Cuối cùng, mỗi SV dựa Sketch Book, triển khai thiết kế một công trình, phân chia 
công việc hợp lý cho từng giai đoạn. Đồ án thiết kế được thể hiện bằng mô tả 
phương án trên khổ A1 và hồ sơ triển khai chi tiết trên khổ A3. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên :  
– Dự lớp: Tham gia buổi giảng đề.Sinh viên cần đảm bảo thời lượng lên lớp tương 

ứng với từng giai đoạn của Đồ án.Tất cả các buổi hướng dẫn sinh viên phải thông 
qua từng phần theo yêu cầu của giáo viên. 

– Bài tập: thực hiện đầy đủ các báo cáo giai đoạn và công tác thiết kế theo từng giai 
đoạn cụ thể 

10. Tài liệu học tập:   
 Tài liệu bắt buộc 
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– [1] Design Hotels - Architectural_Design – Soledad Lorenzo- 2005 
 Tài liệu tham khảo 

– [1] Ernst and Peter Neufert Architect’ Data 3rd , Bousmaha Baiche & Nicholas 
Walliman , Blackwell Science-2008 

 Phần mềm sử dụng 
– Sketch up/ 3Ds MAX. 
– AutoCAD 2D. 
– Adobe  Illustrator/ Adobe Photoshop 

11. Tiêu chuẩn đánh giá: (kèm theo trọng số) 
– Chuyên cần (0%): Sinh viên không được vắng mặt quá 1/5 thời lượng học phần.  
– Đăng ký hồ sơ công trình, lựa chọn đối tượng (0%): Hồ sơ đầy đủ bản vẽ chi tiết 

kiến trúc, phù hợp với đối tượng sử dụng (giả định chi tiết đủ để làm cơ sở thiết kế). 
– Thiết kế nhành (20%): Phương án sơ phác đáp ứng đúng các yêu cầu đã đặt ra sau 

khi nghiên cứu; Cách thức trình bày mạch lạc, sáng tạo; Bút pháp thể hiện sinh 
động. 

– Kiểm tra tiến độ giữa học phần (20%): Sketch book đầy đủ ý từ nghiên cứu tổng 
thể đến chi tiết, phác thảo, trình bày mạch lạc, sinh động, hấp dẫn thị giác. 

– Thể hiện phương án thiết kế cuối học phần: (60%): Bản vẽ phương án (A1 – 
30%) sinh động, hấp dẫn, mạch lạc; Bản vẽ triển khai (A3 – 30%) đầy đủ, chi tiết, 
thể hiện chính xác thiết kế, nét vẽ và ký hiệu đúng tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, sắp 
xếp hợp lý. 

12. Thang điểm: (Xem mục 6 chương trình đào tạo) 
13. Nội dung chi tiết học phần :  

A. QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM: 
– Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên có quy mô 200 giường. 
– Địa điểm công trình tự chọn với diện tích khu đất xây dựng khoảng 20 m2/ giường.  
– Công trình tùy thuộc vào những khu đất khác nhàu sẽ có ảnh hưởng lớn tới chức năng 

của công trình ( Khách sạn du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn mua sắm, ...). 
– Quan tâm, phân tích kỹ các yếu tố của khu đất ( khí hậu, văn hóa, dịch vụ ...) để định 

hướng chức năng công trình, hình thức của công trình và ảnh hưởng của công trình với 
cảnh quan và môi trường xung quanh. 

– Giải pháp hình khối và công năng tuỳ thuộc ý đồ thiết kế : 
– Công trình chính có chiều cao từ 9 - 15 tầng ( không bao gồm tầng hầm). 
– Chiều cao tầng các phòng ngủ 3 -3,3m. 
– Các không gian khác tùy thuộc vào chức năng và ý đồ thiết kế ( Sảnh thông tầng, phòng 

ăn có không gian lớn ...) 
– Các không gian thiết kế liên kết chặt chẽ với nhàu về mặt chức năng. 
– Quan tâm thêm các ý tưởng về văn hóa bản địa, sinh thái học, vật liệu mới ... để tạo sắc 

thái riêng cho công trình. 
B. YÊU CẦU THỂ HIỆN: 

Sau khi GVHD truyền đạt những kiến thức cơ bản, đưa ra các yêu cầu của học phần và 
tiến trình làm việc, SV sẽ thực hiện đồ án qua những bước sau:  

– Báo cáo nghiên cứu thực tế và tư liệu: Trình bày trên khổ giấy A1, cách thức tự do 
(cắt dán minh họa, vẽ tay, xử lý đồ họa, mô hình,...) nhằm tóm lược và hệ thống 
những thông tin cơ bản nhất về những gì đã thu thập được qua quá trình đi thực tế và 
tìm kiếm tư liệu. 
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– Thiết kế nhành: Thực hiện trên khổ giấy A1 từ 8h00 đến 16h30 cùng ngày. Không 
giới hạn số lượng giấy. Trình bày hoàn toàn bằng tay với nét vẽ phác họa, không 
khuyến khích sử dụng nét vẽ triển khai kỹ thuật đúng quy chuẩn. 

– Kiểm tra tiến độ giữa học phần: Các nhóm sinh viên hoàn thành xong giai đoạn 
Sketchbook bao gồm phần nghiên cứu về tổng quan công trình và phần nghiên cứu 
chi tiết của từng sinh viên về không gian đã chọn thiết kế, kèm theo phác thảo ý 
tưởng sơ bộ. 

– Thể hiện thiết kế cuối học phần 
Các nội dung cơ bản phần thiết kế nội thất: 
– Mặt bằng bố trí nội thất (TL 1/100 hoặc lớn hơn)  
– Mặt bằng trần (TL 1/100 hoặc lớn hơn)  
– Lần lượt các mặt cắt (TL 1/100 hoặc lớn hơn)  
– Phối cảnh mặt tiền, bảng hiệu  
– Các phối cảnh nội thất  
– Triển khai 1 đồ đạc: Các mặt đứng, mặt cắt chi tiết và Phối cảnh sản phẩm. 

* Yêu cầu hồ sơ : 
Sau quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế, GVHD duyệt cho phép SV thể hiện thiết 

kế cuối học phần qua 2 loại bản vẽ:  
Triển khai bộ hồ sơ kỹ thuật khổ A3và 02 bản A1 bao gồm các bản vẽ có trình tự 

như sau:  
– Bìa chính: Trình bày đủ thông tin học phần, tên tập bản vẽ (Bản vẽ triển khai chi 

tiết), thông tin SV, nhóm lớp, GVHD…  
– Hồ sơ hiện trạng: Mặt bằng tổng thể, các mặt cắt, phối cảnh kiến trúc (nếu có). 
– Tóm tắt ý tưởng thiết kế: Chắt lọc lại 1 số nội dung chính (có chỉnh sửa) từ tập bản 

vẽ Sketch, trình bày vắn tắt trên khuôn khổ 1 tờ A3 . 
– Hồ sơ thiết kế: bao gồm các bản vẽ kỹ thuật phần thiết kế nội thất. 
– Thể hiện bằng các loại dụng cụ vẽ, phương tiện tuỳ ý không hạn chế hình thức, 

phong cách và các phương tiện thể hiện.  
– Đồ án thể hiện phải sạch sẽ gọn gàng, dễ nhìn, tất cả các tờ đều phải có khung tên và 

số tờ.  
– Đồ án thể hiện trên giấy 2 tờ A1 bao gồm các phối cảnh và nội dung diễn giải. Nộp 

kèm hồ sơ thiết kế kỹ thuật A3. 
Lưu ý: Tuy đồ án được thực hiện theo nhóm nhưng phần việc của mỗi sinh viên trong 
nhóm phải được liệt kê rõ ràng để đánh giá chính xác năng lực và thái độ làm việc 

12. Thang điểm: (Xem mục 6 chương trình đào tạo) 
13. Nội dung chi tiết học phần :  

A. QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM: 
- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên có quy mô 200 giường. 
- Địa điểm công trình tự chọn với diện tích khu đất xây dựng khoảng 20 m2/ giường.  

+ Công trình tùy thuộc vào những khu đất khác nhàu sẽ có ảnh hưởng lớn tới chức năng 
của công trình ( Khách sạn du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn mua sắm,...). 
+ Quan tâm, phân tích kỹ các yếu tố của khu đất ( khí hậu, văn hóa, dịch vụ ...) để định 
hướng chức năng công trình, hình thức của công trình và ảnh hưởng của công trình với 
cảnh quan và môi trường xung quanh. 

- Giải pháp hình khối và công năng tuỳ thuộc ý đồ thiết kế : 
+ Công trình chính có chiều cao từ 9 - 15 tầng ( không bao gồm tầng hầm). 
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+ Chiều cao tầng các phòng ngủ 3 -3,3m. 
+ Các không gian khác tùy thuộc vào chức năng và ý đồ thiết kế ( Sảnh thông tầng, 
phòng ăn có không gian lớn ...) 
+ Các không gian thiết kế liên kết chặt chẽ với nhàu về mặt chức năng. 
+ Quan tâm thêm các ý tưởng về văn hóa bản địa, sinh thái học, vật liệu mới ... để tạo 
sắc thái riêng cho công trình. 

B. YÊU CẦU THỂ HIỆN: 
- Mặt bằng các tầng, tầng điển hình, tầng hầm :                 TL 1/100 
- Mặt bằng chi tiết các loại phòng ngủ có bố trí nội thất:   TL 1/50 
- Mặt cắt ( tối thiếu 2 mặt cắt)                                              TL 1/100 
- Mặt bằng tổng thể.                                                               TL 1/500  
- Phối cảnh công trình 
- Phối cảnh nội thất sảnh, tiểu cảnh  
- Phối cảnh nội thất phòng ngủ. 
- Không làm mô hình. 
* Yêu cầu thể hiện: 
- Bằng các loại dụng cụ, phương tiện tuỳ ý không hạn chế hình thức, phong cách và các 

phương tiện thể hiện.  
- Đồ án thể hiện phải sạch sẽ gọn gàng, dễ nhìn, tất cả các tờ đều phải có khung tên và số 

tờ.  
- Đồ án thể hiện trên giấy A1, đóng thành tập. Nộp kèm cơ sở nghiên cứu thiết kế. 

TT Thời gian Nội dung 

1 Tuần 1     Ra đề và giải thích đề. 

2 Tuần 2 

    Sinh viên nghiên cứu, tìm ý cho công trình 

    Sinh viên lập cơ sở nghiên cứu của công trình 

( Khổ A4, khoảng 10 tờ, bao gồm hình ảnh minh 
họa) 

3 Tuần 3-7 

    Thông qua ý đồ  thiết kế 

     Cuối tuần thứ 5, sinh viên thể hiện 50% khối lượng 
đồ án bằng bút chì trên giấy A2 và nộp cho giáo viên 
hướng dẫn. 

4 Tuần 8 
    Thể hiện đồ án tại nhà 

    Nộp tại VP khoa Kiến trúc theo lịch nộp đồ án của 
khoa. (Phải ký sổ nộp đồ án mới có điểm) 

14. Lịch trình: 

Tuần Đầu đề bài giảng Phương pháp 
Dạy – Học và 

Nhiệm vụ  
của sinh viên 
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Đánh giá 

1 
 
 

Nội dung giảng đề: 
- Phổ biến các quy định và cách 

thức làm việc. 
- Tổng quan về công trình Công 

cộng- Du lịch – Nghỉ dưỡng. 
- Vai trò, chức năng của công 

trình Công cộng- Du lịch – 
Nghỉ dưỡng. Sơ đồ công năng 
phổ biến và hệ thống trang thiết 
bị chính. Tìm hiểu sâu về các 
khu chức năng chính. Một số 
tiêu chuẩn, kích thước cơ bản. 
Một số ví dụ minh họa. 

- Nguyên lý thiết kế không gian 
Công cộng- Du lịch – Nghỉ 
dưỡng: Tâm lý và nhu cầu khác 
biệt của khách hàng, nguyên lý 
thị giác, đặc trưng vùng 
miền,kiến trúc, cảnh quan…  

- Nguồn tư liệu và phương pháp 
nghiên cứu. 

- Nhiệm vụ sinh viên thực hiện 
đồ án.  

- Sinh viên đăng ký thể loại công 
trình. GV hướng dẫn phương 
pháp tìm kiếm tư liệu từ thực 
tế. 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 
dự đầy đủ các 
buổi học. 

2 

Sinh viên báo cáo kết quả thu thập 
thông tin từ thực tế và qua các tài 
liệu đã đọc (tài liệu bắt buộc và mở 
rộng): 
- Nghiên cứu về loại hình công 

trình: Phân loại, quy trình, trang 
thiết bị, kỹ thuật,… 

- Hiện trạng các công trình tại 
TP.HCM, Việt Nam và quốc tế.  

- Xu hướng thị hiếu của công 
chúng đối với công trình 
thương mại trong tương lai gần. 

 
Sinh viên đăng ký chọn đối tượng 
thiết kế. GVHD đánh giá báo cáo và 
yêu cầu bổ sung các thông tin cần 
thiết: Tìm hiểu đối tượng thiết kế 
(Nghiên cứu về thương hiệu và đối 
tượng con người), Tìm hiểu công 
nghệ sản xuất thi công (trang thiết 
bị, vật liệu,...). 

Sinh viên báo cáo 
bài nghiên cứu 
trên Powerpoint . 
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3 

Bổ sung tư liệu về đối tượng thiết 
kế:  

- Nghiên cứu về loại hình: Đẳng 
cấp, ngoài ra còn có đặc trưng 
văn hóa vùng miền, đặc điểm 
kiến trúc… 

- Nghiên cứu về đối tượng con 
người: Người phục vụ và người 
được phục vụ.  

Tìm hiểu công nghệ sản xuất thi 
công: Trang thiết bị, xử lý ánh sáng, 
âm thanh, vật liệu,...). 

 

4 

Sinh viên trình duyệt hồ sơ kiến trúc 
và ý tưởng sơ bộ. 
GVHD đánh giá quá trình nghiên 
cứu, điều chỉnh hướng ý tưởng.  

 Sinh viên trình 
bày ý tưởng cho 
giảng viên bằng 
file hoặc các tài 
liệu in. 

5 Hoàn thành hồ sơ nghiên cứu và kế 
hoạch làm việc. Mô tả rõ ràng dự 
kiến hướng ý tưởng. 

 

Sinh viên trình 
bày báo cáo trên 
khổ A3. 

6 Kiểm tra lần 1 (Thiết kế nhành): 
Sinh viên hoàn thành bản vẽ phác 
thảo tại lớp, bao gồm mặt bằng bố 
trí, mặt cắt ghi chú các cao độ, kích 
thước chính và 1 số phác thảo 
phương án 3D những góc chính. 

Thực hiện Thiết 
kế nhành tại lớp. 

7 Nhận xét, đánh giá kết quả Thiết kế 
nhành. Hướng dẫn chỉnh sửa ý 
tưởng. Yêu cầu sinh viên tiếp tục 
triển khai ý tưởng trong giờ tự học. 

Giảng viên trả bài 
thiết kế nhành và 
nhận xét bài với 
sinh viên. 

8 Kiểm tra giữa kỳ (Duyệt tiến độ): 
Sinh viên nộp báo cáo nghiên cứu 
(đóng tập khổ A3, trình bày dàn 
trang hoàn toàn bằng tay) kèm theo 
hệ thống bản vẽ phương án (các 
phối cảnh vẽ tay và mặt cắt kỹ thuật 
có kích thước, ghi chú sơ bộ). 

 

9 Sửa mặt bằng (tiếp theo) song song 
với các phác thảo phối cảnh (hình 
khối, ánh sáng, sắc độ). 

Giảng viên và 
sinh viên cùng 
giải quyết vấn đề - 
phương án triển 
khai. 

10 Chỉnh sửa các phác thảo phối cảnh 
(màu sắc, chất liệu, các yếu tố trang 
trí, cây xanh/hoa/tác phẩm nghệ 
thuật,…).  
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11 Sửa bản vẽ triển khai chi tiết (các 
mặt cắt thể hiện thành phần ốp lát 
trang trí không gian, trang thiết 
bị,…). Bản vẽ triển khai phải đúng 
tiêu chuẩn nét, ký hiệu và có tỉ lệ, 
kích thước rõ ràng. Bản vẽ triển khai 
bằng phần mềm AutoCAD. 

 

Sinh viên làm việc 
với hồ sơ thiết kế. 

12 Sinh viên thể hiện phối cảnh thiết kế 
bằng phần mềm máy tính tại phòng 
máy của trường. 

 

13 Sinh viên thể hiện phối cảnh thiết kế 
bằng phần mềm máy tính tại phòng 
máy của trường (tiếp theo). 

 

14 Sinh viên thể hiện phối cảnh thiết kế 
bằng phần mềm máy tính tại phòng 
máy của trường (tiếp theo).Trong 
giờ tự học, sinh viên hoàn thiện quy 
trình thiết kế, chuẩn bị in ấn và nộp 
bài. 

 

15 Sinh viên nộp tập hồ sơ thiết kế 
công trình theo quy cách đóng tập 
khổ A3, trình bày thành phần thứ tự: 
- Bìa hồ sơ triển khai: Tên cơ cở đào 
tạo, tên học phần, tên công trình, 
thông tin SV và GVHD. 
- Tóm lược về đối tượng thiết kế và 
sơ đồ ý tưởng. 
- Hồ sơ hiện trạng công trình, các 
điều kiện và yêu cầu. 
- Hồ sơ cải tạo: Phân theo hạng mục 
không gian, có bìa phụ cho từng 
hạng mục và sắp xếp bản vẽ phối 
cảnh kèm theo các bản vẽ triển khai. 
- Bìa sau, kèm theo đĩa CD chép các 
file in trong đồ án.  
Chú ý: Bản vẽ kỹ thuật phải có 
khung tên, số thứ tự, thông tin chính 
xác, in đen trắng đúng tỉ lệ. Bản vẽ 
phối cảnh in màu.   

 

 



 

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: Đồ án nội thất 4 – Giáo Dục.  
2. Giảng viên giảng dạy:  

- Tên Giảng viên: (Theo phân công/mời GV thỉnh giảng). 
- Giờ lên lớp: 2 buổi/tuần (10 tiết). 
- Giờ tiếp sinh viên: Theo sắp xếp của GVHD (trao đổi qua email hoặc văn phòng khoa). 

3. Số đơn vị học trình: 3. 
4. Năm thứ: 3. 
5. Phân bổ thời gian (tiết): 

- Lên lớp: 45 tiết, bao gồm các giờ lý thuyết, thuyết trình, diễn họa và sửa bài xen kẽ.  
- Thực tập phòng TN, thực hành: Yêu cầu SV chuẩn bị các nội dung nghiên cứu, bản vẽ ý 
tưởng, bản vẽ triển khai… theo đúng tiến độ trước khi lên lớp. 
- Khác: Yêu cầu SV nghiên cứu tự học thêm ngoài giờ lên lớp. 

6. Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế NT, Kỹ thuật thể hiện đồ án NT. 
7. Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản và hướng dẫn sinh viên phương pháp 
tự nghiên cứu mở rộng vấn đề, qua đó sinh viên có kiến thức cơ bản về công trình giáo dục 
nói chung, đặc biệt có hiểu biết chuyên sâu về loại hình công trình nhà trẻ, trường mẫu 
giáo.  

Mỗi sinh viên hoàn thành tốt hồ sơ thiết kế nội thất một công trình nhà trẻ/trường mẫu 
giáo cụ thể.  
 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về không gian chuyên biệt cho hoạt 

động giảng dạy và học tập ở các cấp (Nhà trẻ, tiểu học, trung học và đại học), đặc biệt 
chuyên sâu nghiên cứu không gian nhà trẻ và trường mẫu giáo.  

Trong đồ án này, sinh viên được hướng dẫn thiết kế nội thất một công trình nhà trẻ/ 
trường mẫu giáo, bao gồm sảnh đón và một cụm không gian trọn vẹn dành cho một nhóm 
trẻ với đầy đủ các chức năng:  Học tập, sinh hoạt vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh,…  

 
9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: 

- Về mặt nội dung đồ án: Thiết kế của sinh viên đáp ứng đúng yêu cầu công năng, đảm 
bảo an toàn, đồng thời hình thức không gian phù hợp với trí tưởng tượng phong phú của 
lứa tuổi mầm non, giúp trẻ phát triển tốt tư duy, năng khiếu thẩm mỹ và ổn định tâm lý, 
yêu thích việc đến trường. Các thiết kế phải đạt đuợc ba tính chất sau:  

• Tính chất cư trú (nhà ở). 
• Tính chất giáo dục. 
• Tính chất y tế. 

- Về mặt kỹ năng thể hiện:  
+ Yêu cầu kỹ năng nghiên cứu, vẽ tay và vẽ máy (thành thạo tối thiểu 3 phần mềm: 3Ds 
Max, AutoCAD 2D và 1 phần mềm dàn trang).  
+ Bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn (đầy đủ chi tiết thông số kỹ thuật, phân biệt rõ ràng nét 
đậm nhạt, các quy ước ký hiệu, sắp xếp bản vẽ có trình tự hợp lý, trình bày bìa đẹp và phù 
hợp với bản vẽ triển khai kỹ thuật,…). 
+ Bản vẽ thể hiện phối cảnh thể hiện đúng cấu trúc không gian, màu sắc, chất liệu, ánh 
sáng sinh động, thể hiện rõ ý đồ thiết kế.  
+ Sắp xếp thứ tự bản vẽ mạch lạc, dễ theo dõi.  



 

 
10. Đánh giá môn học:   
 

STT Những nội dungcần đánh giá Trọng số 
(%) 

1 Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ, không vắng quá 2 buổi sửa bài. 
Sinh viên không dự buổi giảng đề không được phép làm bài.  

0% 
 

2 

Thảo luận: SV tích cực tham gia thảo luận trong các giờ giảng 
đề, sửa bài chung, trả bài thiết kế nhanh… được cộng điểm 
khuyến khích tinh thần học tập vào các bài kiểm tra (tùy theo 
mức độ và đánh giá của GVHD).  

0% 

3 Sketch book (Xem chi tiết ở mục 14 – Tuần, buổi). 20% 
4 Bài thiết kế nhanh (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 2, buổi 2). 20% 

5 Bản vẽ triển khai A3 + 2 bản A1 (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 
5, buổi 2). 60%  

  Tổng: 100% 
 
11. Bài đọc và Tư liệu 

 Tài liệu bắt buộc 
– Interior detail VI: education – cultural -Archiworld-2003 

 Tài liệu không bắt buộc 
– Bộ Xây Dựng – thiết kế mẫu – nhà lớp học – trường mầm non (Sưu tầm). 

 Phần mềm sử dụng 
– Sketch up/ 3Ds MAX. 
– AutoCAD 2D. 
– Adobe  Illustrator/ Adobe Photoshop 

14. Lịch học:  
TUẦN 1 
Buổi 1: Giảng đề 
Nội dung giảng đề: 
- Phổ biến các quy định và cách thức làm việc. 
- Tổng quan về công trình giáo dục. 
- Khái niệm, chức năng, phân loại công trình  

1. Khối Mầm non. 
2. Khối tiểu học. 
3. Khối Trung học . 
4. Khối Đại học 
5. Trường dạy nghề 

- Nguyên lý thiết kế không gian dành cho trẻ em: Kích thước, tiêu chuẩn an toàn, tính 
giáo dục,… 

- Một số phong cách thiết kế công trình cho trẻ em. 
- Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu. 

Nhiệm vụ sinh viên thực hiện đồ án. 
Buổi 2: Trình bày tư liệu nghiên cứu, hồ sơ kiến trúc và ý tưởng thiết kế. 

Sinh viên báo cáo kết quả thu thập thông tin từ thực tế và qua các tài liệu đã đọc 
(tài liệu bắt buộc và mở rộng): Hiện trạng các công trình tại TP.HCM, Việt Nam và quốc 
tế; Nhu cầu cải tạo, nâng cao chất lượng công trình, chuẩn hóa quy trình, bổ sung tiện 
ích,... trong tương lai. 

Từng sinh viên trình bày với GVHD những thông tin tìm kiếm được về đối tượng thiết 
kế, hồ sơ kiến trúc công trình phù hợp, trình bày định hướng ý tưởng. 
Trong quá trình sửa bài cá nhân, các sinh viên còn lại tiếp tục làm việc tại lớp, trình bày tư 
liệu nghiên cứu trên khổ giấy A4, chuẩn bị thực hiện Sketchbook.  
 
TUẦN 2 



 

Buổi 1: Bổ sung tư liệu, chỉnh sửa ý tưởng thiết kế. 
Tiếp tục sửa bài cá nhân và làm việc tại lớp. Phổ biến quy định buối thiết kế nhanh. 
SV tiếp tục hoàn chỉnh Sketch book ở nhà, đóng tập theo thứ tự sau: 

- Trang bìa – Profile (Giới thiệu hình ảnh, thông tin SV, quan điểm thiết kế,…). 
- Nghiên cứu về loại hình công trình: Phân loại, quy trình, trang thiết bị, kỹ thuật,… 
- Nghiên cứu về Đề tài chọn.  
- Nghiên cứu về đối tượng con người.  

 
Buổi 2: Thiết kế nhanh.  
SV được phép thực hiện ở nhà 1 phần tập bản vẽ phác thảo (sketch) trước buổi học này. Đầu 
buổi học, GVHD thông báo giờ nộp tập bản vẽ sketch hoàn chỉnh (16h00 cùng ngày). Bài làm 
hoàn toàn bằng tay trên giấy khổ A3 (không hạn chế số lượng). 
Nội dung bao gồm: 
 Sơ phác mặt bằng bố trí (kèm theo các mũi tên chỉ hướng và ghi chú phân khu chức năng). 
 Tóm lược ý tưởng bằng các sơ đồ, phác thảo dẫn dắt ý tưởng. 
 Có thể có hình minh họa (mỗi hình ảnh đưa vào phải tiêu biểu, có mục đích và ghi chú rõ 

ràng, tránh lặp lại nội dung), … 
 Sơ phác các phối cảnh không gian (chủ yếu hình dung về hình khối, sắc độ). 
 Các mặt cắt tiêu biểu góp phần thể hiện rõ ý đồ thiết kế (phác thảo, có kích thước sơ bộ). 
 Trình bày đẹp, gây ấn tượng tốt về bút pháp, phong cách cá nhân.  
 
TUẦN 3 
Buổi 1: Nhận xét bài thiết kế nhanh.  
Phân tích, tổng hợp và đánh giá bản vẽ thiết kế nhanh.  
GVHD định hướng SV phát triển ý tưởng, SV tiếp tục triển khai ý tưởng chi tiết tại lớp. Yêu 
cầu ghép phác thảo vào cuối phần nghiên cứu, hoàn chỉnh Sketch book ở nhà và nộp đầu buổi 
học sau (Chấm điểm 20+20 = 40%). 
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế - Giải pháp mặt bằng và các phối cảnh tay. 
GVHD tiếp tục sửa phương án thiết kế cho từng SV dựa trên bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất 
và các bản vẽ phối cảnh tay (yêu cầu SV chuẩn bị đầy đủ bản vẽ trước khi lên lớp). 
 
TUẦN 4 
Buổi 1: Chỉnh sửa thiết kế - Giải pháp kỹ thuật và các mặt cắt. 
Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà: Chuẩn hóa các thông số kỹ thuật, nhân trắc.  
Bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng phần mềm AutoCAD (yêu cầu bắt buộc). 
 
Buổi 2: Chỉnh sửa thiết kế - Mô tả thiết kế bằng phần mềm 3D. 
SV chuẩn bị ở nhà: Các phối cảnh thể hiện bằng máy (mô tả hình khối, chất liệu, màu sắc, ánh 
sáng chuẩn xác.  
 
TUẦN 5 
 
Buổi 1: SV hoàn chỉnh bản vẽ ở nhà. 
Buổi 2: Nộp bài và chấm bài. 
Triển khai khổ A3 bao gồm các bản vẽ có trình tự như sau:  
- Bìa chính: Trình bày đủ thông tin môn học, tên tập bản vẽ (Bản vẽ triển khai chi tiết), thông 
tin SV, nhóm lớp, GVHD…  
- Hồ sơ hiện trạng: Mặt bằng tổng thể, các mặt cắt, phối cảnh kiến trúc (nếu có) (1) 
- Hồ sơ thiết kế:  
+ Tóm tắt ý tưởng thiết kế: Chắt lọc lại 1 số nội dung chính (có chỉnh sửa) từ tập bản vẽ 

Sketch, trình bày vắn tắt trên khuôn khổ 1 tờ A4 (2) 
+ Mặt bằng bố trí nội thất (TL 1/100 hoặc lớn hơn) (3) 
+ Mặt bằng trần (TL 1/100 hoặc lớn hơn) (4) 
+ Lần lượt các mặt cắt (TL 1/100 hoặc lớn hơn) (5) 



 

+ Phối cảnh mặt tiền, bảng hiệu (6) 
+ Các phối cảnh nội thất (7) 
+ Triển khai 1 đồ đạc: Các mặt đứng, mặt cắt chi tiết (8) và Phối cảnh sản phẩm (9). 
- Bìa sau: Không cần nội dung.  
 
Chú ý: Các hạng mục (1,3,4,5,8) in đen trắng đúng tỉ lệ quy định. Các hạng mục (2,6,7,9) in 
màu. Trang bìa in theo hình thức tùy chọn.  
 
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
Môn học đồ án không có bài thi cuối kỳ, được đánh giá điểm theo 4 thành phần chính: Nghiên 
cứu (20%), Thiết kế nhanh (20%), Bản vẽ triển khai A3 và 02 bản vẽ A1  (60%). Phần nghiên 
cứu và Thiết kế nhanh đóng thành 1 tập Sketch book nộp vào buổi 2 của tuần 3 (tổng điểm 
40%). 
___________________________________________________________________________ 
 
 Trưởng khoa Trưởng ngành NT GV soạn đề cương 
 
 
 
  KTS. Ngô Hoàng Việt  
 
 

 
 
 

 



Đồ án thiết kế 5 - Nội thất Triển lãm 
1. Tên học phần: Đồ án thiết kế 5 - Nội thất Triển lãm 
2. Mã học phần:  
3. Dạng học phần: Đồ án 
4. Số tín chỉ: 02 (1,1) 
5. Phân bổ thời gian: 45 tiết 

- Khối lượng lý thuyết: 15 tiết 
- Khối lượng bài tập : không 
- Khối lượng thực hành: 30 tiết 
- Khối lượng tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện ràng buộc:  
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý thiết kế nội thất , Kỹ thuật diễn họa.  
- Học phần học trước: không 
- Học phần song hành: không 

7. Mục tiêu của học phần:  
- Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các loại hình nhà Triển 

lãm trưng bày. Sinh viên được tiếp cận các phương pháp thiết kế và thi công mang tính đặc 
thù cao nhằm đem lại hiệu quả thời gian và chất lương tối ưu. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có được kỹ năng tập hợp và phân tích xử lý hình ảnh thương hiệu, 
nhãn hiệu hàng hóa, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh thương hiệu của công ty đến khách 
hàng và các đối tác tiềm năng.  

- Về thái độ người học: Sinh viên có ý thức cập nhật về kiến thức kết cấu, cấu tạo, kỹ thuật thi 
công, những ứng dụng chất liệu mới nhất của loại hình công trình này, ngoài ra sinh viên thái 
độ nghiêm túc và trung thực trong nghiên cứu và thực hiện đồ án, tích cực trong các hoạt động 
thảo luận, có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ các quy định của nhà trường và của GVHD học 
phần. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
Đồ án này giới thiệu những khái niệm về thiết kế không gian triển lãm trưng bày với các thành 

tố có liên quan. Các yếu tố tác động đến hình thức kiến trúc và không gian nội thất thông qua một 
thương hiệu. 

- Không gian triển lãm trưng bày được hình thành với mục đích: giới thiệu, trưng bày, mua bán, 
trao đổi sản phẩm.  

- Cách bố cục, sắp xếp một gian hàng hội chợ, triển lãm 
- Giao thông trong hội chợ, triển lãm. Cách thiết kế một gian hàng. 
- Sinh viên lựa chọn vị trí mặt bằng gian triển lãm với quy mô hợp lý, thuộc một khu thương 

mại,triển lãm trên thực tế. Sinh viên lựa chọn, tìm hiểu và mô tả rõ ràng về đặc trưng thương 
hiệu, vạch ra giả định hợp lý các yêu cầu cho không gian trước khi thiết kế. Cuối cùng, sinh 
viên đưa ra phương án, thiết lập bản vẽ mô tả giải pháp thiết kế thỏa mãn các yêu cầu đã đặt 
ra.  

9. Nhiệm vụ của sinh viên:  
- Dự lớp: Tham gia buổi giảng đề. Sinh viên cần đảm bảo thời lượng lên lớp tương ứng với từng 

giai đoạn của Đồ án. Tất cả các buổi hướng dẫn sinh viên phải thông qua từng phần theo yêu 
cầu của giáo viên. 

- Bài tập: thực hiện đầy đủ các báo cáo giai đoạn và công tác thiết kế theo từng giai đoạn cụ thể 
10.  Tài liệu học tập:   
 Tài liệu bắt buộc 

- Sách designing the world’s best exhibits, NXB Martin M.Pegler.Newyork  



 Tài liệu tham khảo 
- Sách expo trade fair stand design…NXB Pageone. 

11.  Tiêu chuẩn đánh giá: (kèm theo trọng số) 
- Chuyên cần (0%): Sinh viên không được vắng mặt quá 1/5 thời lượng học phần.  
- Đăng ký hồ sơ công trình, lựa chọn đối tượng (0%): Hồ sơ đầy đủ bản vẽ chi tiết kiến trúc, 

phù hợp với đối tượng sử dụng (giả định chi tiết đủ để làm cơ sở thiết kế). 
- Thiết kế nhành (20%): Phương án sơ phác đáp ứng đúng các yêu cầu đã đặt ra sau khi nghiên 

cứu; Cách thức trình bày mạch lạc, sáng tạo; Bút pháp thể hiện sinh động. 
- Kiểm tra tiến độ giữa học phần (20%): Sketch book đầy đủ ý từ nghiên cứu tổng thể đến chi 

tiết, phác thảo, trình bày mạch lạc, sinh động, hấp dẫn thị giác. 
- Thể hiện phương án thiết kế cuối học phần: (60%): Bản vẽ phương án (A1 – 30%) sinh 

động, hấp dẫn, mạch lạc; Bản vẽ triển khai (A3 – 30%) đầy đủ, chi tiết, thể hiện chính xác 
thiết kế, nét vẽ và ký hiệu đúng tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, sắp xếp hợp lý. 

12.  Thang điểm: (Xem mục 6 chương trình đào tạo) 
13.  Nội dung chi tiết học phần:  

B. QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM: 
- Không gian triển lãm được chọn khoảng 150-200m2 đối với gian 2hon trong nhà hoặc 300-

500 m2 ngoài trời. 
- Nghiên cứu hai phần chính trong không gian triển lãm : Đó thiết kế không gian tổng thể trên 

một mặt bằng lớn được giới hạn (không gian ngoài trời) và thiết kế chi tiết từng thành phần 
trong một không gian nhất định nhỏ hơn bố trí trong không gian lớn (không gian trong nhà). 
Hai hình thức thiết kế ấy phải hòa nhập với tinh thần chung của chủ đề của cuộc triển lãm. 

- Nghiên cức các yếu tố tạo hình kiến trúc, nột thất, đồ họa, ánh 2hon… 
- Phát triển từng chuyên đề trong thiết kế triển lãm như: ánh 2hon trong không gian triển lãm, 

vật liệu sử dụng trong thiết kế triển lãm… 
- Thu thập, nghiên cứu, phân tích và đánh giá trên cơ sở tư liệu từ thực tế với mức độ hiểu biết 

về lĩnh vực này, tập trung vào hình thức thiết kế trưng bày sản phẩm hoặc thương hiệu trong 
một không gian giới hạn hay gọi là thiết kế các gian 2hon tham gia triển lãm. 

- Quan tâm 2hon các ý tưởng về văn hóa thương hiệu để tạo sắc thái riêng cho công trình. 
C. YÊU CẦU THỂ HIỆN: 

Sau khi GVHD truyền đạt những kiến thức cơ bản, đưa ra các yêu cầu của học phần và tiến trình 
làm việc, SV sẽ thực hiện đồ án qua những bước sau:  

- [a] – Báo cáo nghiên cứu thực tế và tư liệu: Trình bày trên khổ giấy A1, cách thức tự do (cắt 
dán minh họa, vẽ tay, xử lý đồ họa, mô hình,...) nhằm tóm lược và hệ thống những thông tin 
cơ bản nhất về những gì đã thu thập được qua quá trình đi thực tế và tìm kiếm tư liệu. 

- [b] – Thiết kế nhành: Thực hiện trên khổ giấy A1 từ 8h00 đến 16h30 cùng ngày. Không giới 
hạn số lượng giấy. Trình bày hoàn toàn bằng tay với nét vẽ phác họa, không khuyến khích sử 
dụng nét vẽ triển khai kỹ thuật đúng quy chuẩn. 

- [c] – Kiểm tra tiến độ giữa học phần: Các nhóm sinh viên hoàn thành xong giai đoạn 
Sketchbook bao gồm phần nghiên cứu về tổng quan công trình và phần nghiên cứu chi tiết 
của từng sinh viên về không gian đã chọn thiết kế, kèm theo phác thảo ý tưởng sơ bộ. 

- [d] – Thể hiện thiết kế cuối học phần 
Các nội dung cơ bản phần thiết kế nội thất: 

- Mặt bằng bố trí nội thất (TL 1/100 – 1/50)  
- Mặt bằng trần (TL 1/100 – 1/50)  
- Các mặt cắt (TL 1/100 – 1/50)  



- Phối cảnh mặt đứng 
- Các phối cảnh nội thất  
- Triển khai 1 đồ đạc: Các mặt đứng, mặt cắt chi tiết và Phối cảnh sản phẩm. 

* Yêu cầu hồ sơ : 
Sau quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế, GVHD duyệt cho phép SV thể hiện thiết kế cuối 

học phần qua 2 loại bản vẽ:  
Triển khai bộ hồ sơ kỹ thuật khổ A3và 02 bản A1 bao gồm các bản vẽ có trình tự như 

sau:  
- Bìa chính: Trình bày đủ thông tin học phần, tên tập bản vẽ (Bản vẽ triển khai chi tiết), thông 

tin SV, nhóm lớp, GVHD…  
- Hồ sơ hiện trạng: Mặt bằng tổng thể, các mặt cắt, phối cảnh kiến trúc (nếu có). 
- Tóm tắt ý tưởng thiết kế: Chắt lọc lại 1 số nội dung chính (có chỉnh sửa) từ tập bản vẽ Sketch, 

trình bày vắn tắt trên khuôn khổ 1 tờ A3 . 
- Hồ sơ thiết kế: bao gồm các bản vẽ kỹ thuật phần thiết kế nội thất. 
- Thể hiện bằng các loại dụng cụ vẽ, phương tiện tuỳ ý không hạn chế hình thức, phong cách 

và các phương tiện thể hiện.  
- Đồ án thể hiện phải sạch sẽ gọn gàng, dễ nhìn, tất cả các tờ đều phải có khung tên và số tờ.  
- Đồ án thể hiện trên giấy 2 tờ A1 bao gồm các phối cảnh và nội dung diễn giải. Nộp kèm hồ 

sơ thiết kế kỹ thuật A3. 
Lưu ý: Tuy đồ án được thực hiện theo nhóm nhưng phần việc của mỗi sinh viên trong nhóm phải 
được liệt kê rõ 3hon để đánh giá chính xác năng lực và thái độ làm việc 
14.  Lịch trình: 

Buổi Nội dung Phương pháp Dạy – Học 
và Đánh giá 

Nhiệm vụ  
của sinh viên 

1 Giảng đề (Lý thuyết): 
- GV hướng dẫn những 
kiến thức cơ bản về Hội 
chợ với các lãnh vực: công 
nghệ 3hong tin điện tử , 
thương mại. 
- Định hướng tham quan 
thực tế. 

- Bài giảng điện tử 
- Giải đáp thắc mắc 

Trong buổi học: 
- Nghe giảng, ghi chép 
Sau buổi học: 
- Đi tham quan thực tế 
- Tra cứu thông tin 
- Chuẩn bị báo cáo 

2 Báo cáo thực tế sơ bộ:  
- Các nhóm báo cáo những 
thông tin đã thu thập được 
trong chuyến tham quan tự 
do (SV tự tổ chức). 
- GVHD nhận xét và yêu 
cầu bổ sung nếu cần thiết. 

- Các nhóm chuẩn bị sẵn 
các tài liệu báo cáo (file 
hình ảnh, số liệu, văn 
bản,…)  
- Từng nhóm lên trình chiếu 
lướt qua tư liệu, GVHD 
xem nhành, SV các nhóm 
còn lại chuẩn bị và theo dõi. 

Trong buổi học: 
- Nghiêm túc, trật tự. 
- Ghi chép các ý kiến 
của GVHD. 
Sau buổi học: 
- Bổ sung và hoàn chỉnh 
báo cáo, trình bày trên 
khổ A1. 

3 Thuyết trình – thảo luận: 
- Các nhóm thuyết trình 
các 3hong tin đã nghiên 
cứu về loại hình công trình 
và tiêu chuẩn của các 

- Các nhóm trình bày tất cả 
bài A1 lên bảng, tường.  
- GVHD và tất cả SV cùng 
xem lướt nhành qua tất cả 
các nhóm. 

Trong buổi học: 
- Nghiêm túc, trật tự. 
- Thảo luận tích cực 



không gian cụ thể. Phân 
tích hồ sơ chọn thiết kế.  
- GVHD nhận xét và yêu 
cầu SV nghiên cứu. 
− Giao 4hong trong hội 

chợ 

− Chủ đề chính,phụ của 
gian 4hon… 

− Các cách bố trí mặt 
bằng của gian 4hon, 

− Hướng dẫn sinh viên, 
phương pháp tìm ý 
tưởng cho đồ án  

- Từng nhóm lên thuyết 
trình, GVHD phản biện, SV 
các nhóm còn lại theo dõi 
và chuẩn bị. 
 

- Ghi chép các ý kiến 
của GVHD. 
Sau buổi học: 
- Bổ sung báo cáo nếu 
cần thiết. Chuẩn bị thiết 
kế nhành.  

4 Trình bày ý tưởng sơ bộ: 
- SV trình bày bằng các 
bản vẽ phác và ghi chú nhỏ 
(A4, A3), GVHD định 
hướng điều chỉnh ý tưởng. 

- GVHD sửa bài từng 
nhóm, từng cá nhân SV.  
- Trong quá trình sửa bài, 
các nhóm khác vẫn làm 
việc tại lớp.  

Trong buổi học: 
- SV chuẩn bị bản vẽ sơ 
phác ý tưởng và các ghi 
chú, sơ đồ dẫn dắt ý 
tưởng trước khi đến lớp. 
Sau buổi học: 
- Chuẩn bị thiết kế 
nhành trong buổi sau. 

5 Thiết kế nhành: 
- SV có mặt tại lớp trước 
8h00, chuẩn bị giấy A1 
trắng có ghi tên SV (mỗi 
nhóm đều có phần thể hiện 
chung và phần cá nhân). 
- GVHD ký duyệt cho 
phép bắt đầu thiết kế 
nhành. GV có nhiệm vụ 
kiểm soát hoạt động của 
lớp trong buổi 4hon. 
- SV làm bài tại lớp đến 
16h30, thu bài nộp về văn 
phòng khoa. 

- SV làm việc tự giác, 
GVHD chỉ quan sát và 
kiểm tra đôn đốc, không 
hướng dẫn 4hon. 

Trong buổi học: 
- Nghiêm túc, trật tự. 
- Cán sự lớp phụ giúp 
GVHD quản lý lớp học.  
Sau buổi học: 
- Thực hiện Sketch 
Book (tổng hợp phần 
nghiên cứu). 

6 Trả bài thiết kế nhành: 
- GVHD chấm bài, trả bài 
và nhận xét, yêu cầu SV 
điều chỉnh, bổ sung,… 

- Sửa bài từng nhóm và cá 
nhân dưới hình thức thảo 
luận chung, các nhóm đều 
được quan sát và học hỏi 
lẫn nhàu.  

 Trong buổi học: 
- Trật tự, nghiêm túc. 
- Ghi chép các ý kiến 
của GVHD. 
Sau buổi học: 
- Chỉnh sửa phác thảo, 
hoàn thiện Sketch book 
(phần ý tưởng). 

7 Sửa phác thảo ý tưởng: 
Sinh viên trình bày các bản 
vẽ chi tiết hơn trên khổ 
giấy nhỏ (A4, A3) 

- Sửa bài từng nhóm và cá 
nhân. Các sinh viên chưa 
sửa bài vẫn ngồi làm việc 
tại lớp.  



8 Kiểm tra tiến độ giữa kỳ: 
Nộp Sketch Book.  

- SV nộp bài cho lớp 
trưởng, ký tên vào danh 
sách, lớp trưởng nộp về văn 
phòng khoa.  

SV nộp bài đúng hạn, 
trình bày nghiêm túc, 
đầy đủ 5hong tin trên 
bìa và nội dung.    

9 Chỉnh sửa phương án: 
- Chỉnh sửa phương án bố 
trí mặt bằng (CAD) 

- Sửa bài từng nhóm và cá 
nhân. Các sinh viên chưa 
sửa bài vẫn ngồi làm việc 
tại lớp.  

Trong buổi học: 
- Trật tự, nghiêm túc. 
- Ghi chép các ý kiến 
của GVHD.  
Sau buổi học: 
- Chỉnh sửa phương án 
- Chuẩn bị bản vẽ 3D 

10 Chỉnh sửa phương án: 
- Chỉnh sửa trên các phần 
mềm đồ họa 3D (Sketch 
Up/ 3Ds Max), SV xuất 
file in ảnh trước khi trình 
bày với GV. 

- SV trình bày các phối 
cảnh trên khổ A1 đính lên 
bảng, tường,…  
- Sửa bài từng nhóm và cá 
nhân dưới hình thức thảo 
luận chung, các nhóm đều 
được quan sát và học hỏi 
lẫn nhàu.  

Trong buổi học: 
- Trật tự, nghiêm túc. 
- Ghi chép các ý kiến 
của GVHD.  
Sau buổi học: 
- Chỉnh sửa phương án 

11 (Tiếp tục các nội dung như buổi 10) 

12 (Tiếp tục như buổi 11) + SV chuẩn bị bản vẽ mặt cắt kỹ thuật. 

13 Chỉnh sửa phương án: 
- Chỉnh sửa các mặt cắt kỹ 
thuật (CAD). 

- Sửa bài từng nhóm và cá 
nhân. Các sinh viên chưa 
sửa bài vẫn ngồi làm việc 
tại lớp. 

Trong buổi học: 
- Trật tự, nghiêm túc. 
- Ghi chép các ý kiến 
của GVHD.  
Sau buổi học: 
- Chỉnh sửa phương án 

14 - Duyệt lần cuối các bản vẽ 
kỹ thuật. 
- Duyệt bố cục trình bày 
bản vẽ phương án khổ A1.  

Trình bày phác thảo bố cục 
trên giấy A1 (các thành 
phần nhỏ có thể dán tạm 
hoặc vẽ sơ phác nhưng 
đúng tỉ lệ). 

SV chuẩn bị bố cục 
trình bày trước khi đến 
lớp. 

15 Ôn tập   
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 

NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

ĐỒ ÁN TIỀN TỐT NGHIỆP- NGÀNH NỘI THẤT 
 
I. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Đề cương chi tiết này được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm thực hiện hoàn chỉnh 
công tác tiền đề Đồ án Tốt nghiệp Nội Thất được thực hiện định kỳ hàng năm. 

- Tuân thủ quy trình công tác tốt nghiệp của Trường và căn cứ nhu cầu của Khoa Kiến 
Trúc-MTCN trường Đại học Yersin Đà Lạt. 

 
II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT: 

2.1. Định nghĩa: 

- Đồ án tiền tốt nghiệp là bước hình thành quy trình thực hiện những công tác tiền đề cho 
giai đoạn Tốt nghiệp. 

- Đây là bước quan trọng trong việc định hình và định dạng cho công việc sáng tác,đồng 
thời Đồ án tiền tốt nghiệp cũng chính là phần nền tảng cơ sở của đồ án Tốt nghiệp ở giai đoạn 
sau. 

2.2. Từ viết tắt: 
- TN : Tốt nghiệp 
- TTN : Tiền Tốt nghiệp 
- ĐH: Đại học 
- ĐA-TTN : Đồ án Tiền Tốt nghiệp 
- ĐATN : Đồ án tốt nghiệp 
- SV : Sinh viên 

III.  NỘI DUNG 
3.1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : 

1. Số đơn vị học trình: 05 ( 75 tiết) 

- Trình độ Sinh viên năm thứ 4, học kỳ 07. 
2. Phân bố thời gian : 

- Lên lớp lý thuyết   : 15 tiết 

- Triển khai Đồ án  : 55 tiết 
3. Mục tiêu học phần : 

- Đưa ra định hướng trong việc chọn Đề tài TN. 

- Nghiên cứu, phân tích cơ sở dữ liệu liên quan đến đề tài được duyệt. 

- Giải quyết phần nền tảng cho việc thiết kế Nội Thất thành phần. 

- Tổng hợp,đánh giá tính thực thi của toàn bộ công tác liên quan, từ đó thiết lập hồ sơ 
nghiên cứu và xây dựng đề cương cho Luận văn tốt nghiệp. 
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4. Khái quát nội dung : 

- Sinh viên chọn đề tài ĐA-TTN dựa trên một số các dạng đề tài do Khoa quy định. 

- Thu thập, phân tích và đánh giá tài liệu thu thập từ các nguồn: sách,tài liệu,Internet... 

- Hoạch định phương pháp sáng tác: thiết kế nền tảng, thiết kế công năng,thông số kỹ thuật… 

- Đưa ra các phác thảo dựa trên những phân tích ban đầu với các phương án xử lý không gian 
khác nhau. Số lượng bản phác thảo không dưới ba phương án. 

- Giảng viên hướng dẫn chọn lọc những Phác thảo tốt, có tính định hướng phù hợp với những 
tiêu chí đã đề ra: sáng tạo,khoa học,thực tiễn… 

- Hoàn thiện phác thảo và thể hiện trên các bản vẽ (Các bản vẽ phác thảo được thực hiện bằng vẽ 
tay hoặc các phần mềm vi tính hỗ trợ.)    

- Lập đề cương nghiên cứu cho đồ án.   

- Thảo luận về phương án thực hiện đồ án. 
5. Nhiệm vụ của Giảng viên : 

- Hướng Sinh viên đến những đề tài có tính thực tiễn, khả thi, có thể đáp ứng nhu cầu 
trong xã hội hiện nay. 

- Hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành. 

- Tôn trọng phong cách cá nhân, chú trọng rèn luyện phương pháp sáng tác hoàn chỉnh. 

- Đảm bảo đầy đủ thời lượng lên lớp cũng như thời lượng hướng dẫn TN. Nếu có sự thay 
đổi nào phải báo cáo về Khoa bằng văn bản trong thời gian sớm nhất. 

- Giám sát chặt chẽ kỷ cương trong hướng dẫn ĐA-TTN. 
6. Nhiệm vụ của Sinh viên : 

- Nghiêm túc trong công tác thực hiện ĐA-TTN, đảm bảo đầy đủ thời lượng sửa bài theo quy 
định. 

- Theo dõi chặt chẽ các thông báo từ Văn phòng Khoa MTCN. 

- Sinh viên cần tích cực thu thập tài liệu, nghiên cứu phân tích các yếu tố liên quan đến 
không gian Nội thất dưới nhiều các góc độ khác nhau. 

- Làm việc trên tinh thần nghiêm túc, nghiên cứu sâu.Cần chú trọng đến tính thực tiễn 
của vấn đề nhằm đảm bảo tính sát thực cũng như tính khả thi của đề tài lựa chọn. 

- Đảm bảo thời gian nộp ĐA theo giai đoạn đúng theo quy định của Khoa. 
7. Tài liệu học tập : 

- Nguồn tài liệu do Sinh viên tự tìm kiếm theo hướng dẫn của Giảng viên. 

- Nguồn tài liệu do Giảng viên cung cấp. 
 

STT Tên sách Tên tác giả 

1.  Neufert's Architects 
(Architects' Data (3rd Edition) 

by Ernst Neufert, Peter Neufert, Bousmaha 
Baiche, and Nicholas Walliman 

2.  Interior Design Illustrated 2nd 
Edition 

by Francis D. K. Ching and Corky Binggeli 
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3.  Interior Graphic and Design 
Standards 

by S. Reznikoff 

4.  A History of Interior Design by John Pile 

5.  Hình khối cơ bản Giao trình ĐHMTCN Hà Nội 

6.  Höôùng daãn thieát keá noäi thaát Traàn Saûng - Nxb Myõ Thuaät - Haø noäi 

7.  Cô sôû taïo hình Kieán truùc Nguyeãn Ngoïc giaû,Voõ Ñình Dieäp – Nxb Xaây 
döïng 

8.  Luaät Xa Gaàn Phaïm Coâng Thaønh - Nxb Vaên Hoaù, 1982 

8. Thang điểm : 10/10 

- Gía trị nghiên cứu sáng tác   :  60% 

- Kỹ năng thể hiện   : 40% 

- Điểm tổng kết của ĐA-TTN là trung bình cộng của điểm nghiên cứu đề tài và điểm hồ sơ 
thiết kế không gian Nội thất. 
9. Tiêu chuẩn đánh giá Sinh Viên : 

- Tính Sáng tạo trong thiết kế. 

- Tính Văn hóa nổi trội. 

- Tính thực tiễn của phương án. 

- Tính ứng dụng cao. 

- Yếu tố kỹ thuật liên quan được đảm bảo chặt chẽ 

- Vật liệu sử dụng linh hoạt,bám sát khả năng đáp ứng của thị trường. 

- Nghiên cứu sâu các vấn đề liên quan trong Đồ án… 

- Thể hiện Đồ án mang tính mỹ thuật cao, đáp ứng thị hiếu thẫm mĩ theo nhu cầu xã hội. 
3.2. NỘI DUNG CHI TIẾT : 

ĐỀ TÀI VÀ ĐỊNH HƯỚNG LỰA CHỌN ĐỀ TÀI  
Sinh viên có thể chọn mọi đề tài trong phạm vi chuyên ngành dưới sự hướng dẫn và cho 

phép của giảng viên phụ trách theo các định hướng sau: 
3.2.1.1. Tính quy mô: 

- Đề tài được chọn phải có tính quy mô,mang nội dung tương xứng với khối lượng cũng 
như thời gian và sự đầu tư cho đồ án tốt nghiệp. 

- Phần nghiên cứu rộng và sâu về kiến thức trong suốt quá trình học tập. 
3.2.1.2. Tính cụ thể: 

- Đề tài Nội thất dựa trên một mặt bằng kiến trúc ở một khu vực thực tế, các vùng không 
gian lân cận được thể hiện rõ ràng. 

- Sự ảnh hưởng qua lại giữa Không gian Nội vùng và Không gian Ngoại biên rõ rệt. Xác 
định hướng nắng gió ảnh hưởng trực tiếp công trình và không gian bên trong công trình. 

3.2.1.3. Tính khả thi: 
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- Đề tài phải hướng tới những tiêu chí sáng tác tiếp cận với xã hội, hiệu quả ứng dụng cao 
trong hiện tại cũng như tương lai. 

- Bản thân đối tượng Sinh viên lựa chọn đề tài phải có tính thích ứng xã hội cao, nghiên 
cứu vấn đề đúng hướng theo sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Vật liệu sử dụng trong thiết kế bám sát khả năng cung ứng của thị trường trong nước và 
các khu vực lân cận. 

3.2.1.4. Tính xã hội: 

- Đề tài được chọn cần mang tính Xã hội cao, khả năng tiếp cận Xã hội dễ dàng. 

- Tính Cộng đồng trong sáng tác cũng cần được nhấn mạnh.Ví dụ như giải quyết các vấn 
đề không gian, giao thông nội vùng cho đối tượng trẻ em, người già, người khuyết tật… 

3.2.1.5. Tính hợp pháp: 

- Đề tài phải được thiết kế mới hoàn toàn, không sao chép hoặc vay mượn từ các nguồn 
khác. Nếu có các yếu tố thành phần đưa vào chứng minh Đề tài thì phải ghi rõ nguồn tài liệu từ 
đâu. 

- Tránh những đề tài mang tính nhạy cảm hoặc đặc thù chuyên biệt, hạn chế không gian 
giao tiếp .  

- Phần thuyết minh nghiên cứu đề tài tuyệt đối không sao chép dưới mọi hình thức, nếu 
có trích dẫn phải ghi rõ nguồn gốc. 

3.2.1.6. Tính văn hóa: 

- Không gian Nội thất cần định hướng tính Văn Hóa trong việc xử lý không gian tổng 
quát cũng như không gian thành phần. 

- Đề cao tính Dân tộc trong sáng tác, hòa nhập với xã hội hiện đại. 
 

3.3. NHÓM  ĐỀ TÀI : 
3.3.1.1. Đề tài mang tính văn hóa xã hội : 
 BẢO TÀNG : 

- BT những giá trị Văn hóa hữu hình . 

- BT những giá trị Văn hóa vô hình . 

- BT danh nhân, Khoa học, kỹ thuật, tự nhiên … 

- Ng Nghiên cứu Sảnh khánh tiết, khu thông tin, các khu trưng bày chuyên 
ngành, khu phụ… 

 CUNG VĂN HÓA - RẠP HÁT – CÂU LẠC BỘ - THƯ VIỆN : 

- 300 – 500 chỗ, đã hình thành trong thực tế hoặc đang trong giai đoạn dự án. 

- Nghiên cứu Sảnh công cộng, khu thông tin, các khu triển lãm, phòng học 
câu lạc bộ, khu phụ… 

- Đối với thư viện : Sảnh công cộng, khu thông tin, khu tra cứu, đọc sách theo 
từng nhóm ngành, khu phụ… 

3.3.1.2. Đề tài du lịch nghỉ dưỡng: 
 KHÁCH SẠN : 

- Một phòng tiền sảnh reception + coffee shop . 

- Bar rượu, nhà hàng, discotheque. 
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- Phòng ngủ đặc biệt (Suite Room) và 01 phòng ngủ thường (standard) + WC 
 RESORT: 

- Thiết kế nội thất sảnh đón khách, nhà hàng, Bungalow. 

- Khu phụ: Spa, Sân vườn, quang cảnh hồ bơi. 
3.3.1.3. Đề tài dịch vụ: 
 SPA : 

Khu đón khách, dây chuyền các phòng đầy đủ đúng qui trình, khu giải khát, shop… 
 CAFÉ – BAR – DISCOTHEQUE 

- Toàn bộ không gian Bar và các khu dịch vụ liên quan. 

- Diện tích từ 500m2 trở lên. 
 CỬA HÀNG, SHOP 

- Các không gian trong khu thương mại, mặt tiền phố. 

- Diện tích từ 500m2 trở lên. 
3.3.1.4. Đề tài thương mại dịch vụ: 
 CỬA HÀNG - HỘI CHỢ TRIỂN LÃM :  

- Diện tích cửa hàng 200 m2. 

- Hội chợ - triển lãm DT 400 m2 trở lên, nằm trong 1 khu Hội trợ triển lãm cụ 
thể, ngoài trời hoặc trong nhà. 

3.3.1.5. Đề tài hành chính văn phòng: 
 VĂN PHÒNG : 

- Từ 200 m2 trở lên.Văn phòng có thể là một phần của Cao ốc văn phòng 
hoặc một không gian phù hợp. 

3.3.1.6. Đề tài mang tính giáo dục: 

- Trường mẫu giáo, trường học nghề - năng khiếu, trường đại học, trường quốc 
tế... 

- Nghiên cứu khối văn phòng, các khối học trong lớp và ngoài sân, phòng trưng 
bày, khu phụ… 

3.3.1.7. Đề tài nhà ở 
 CĂN HỘ CHUNG CƯ – PENTHOUSE : 

- Chiều cao của chung cư từ 9 - 20 tầng.Diện tích từ 120m2 trở lên, có ít nhất 01 
phòng khách, 03 phòng ngủ, bếp, phòng sinh hoạt chung,WC… 

- Penthouse ít nhất phải có tầng lững, sân vườn, thiết kế toàn bộ căn hộ. 
 BIỆT THỰ - VILLA : 

- Số tầng lầu trên 2 tầng, tổng diện tích trên 400m2, cơ cấu : sân vườn xung 
quanh, nhà để xe, phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp, phòng sinh hoạt chung,WC… 

 
Thu thập tài liệu liên quan đến đề tài theo các nội dung sau: 

 Bản vẽ kỹ thuật hiện trạng khu vực thiết kế. 
 Toàn bộ thông số kỹ thuật liên quan đến đề tài. 
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 Tài liệu hình ảnh liên quan đến phương án chọn. 
 Đưa ra định hướng sáng tác theo quan điểm về không gian,văn hóa, kỹ thuật... 
 Các thông tin xã hội liên quan. 

Giải quyết thiết kế ( Trọng tâm của đồ án) : 

• Lập kế hoạch thiết kế, nhiệm vụ thiết kế. 

• Xác định vùng không gian thiết kế và các không gian lân cận. 

• Xác định trục giao thông, nút giao thông trong phương án. 

• Phân vùng không gian cụ thể theo trục giao thông đã định hình. 

• Lập bố cục hình khối không gian,xác định khối tích chiếm chỗ,cân bằng tỉ lệ 
chiếm chỗ không gian thành phần với không gian tổng thể cho phù hợp với 
từng yêu cầu khác nhau. 

• Đưa các yếu tố kỹ thuật vào không gian để nghiên cứu: ánh sáng tự nhiên, 
hướng biểu kiến của mặt trời, hướng gió chủ đạo trong từng mùa, thông 
thoáng tự nhiên…. 

• Lập Phác thảo với nhiều định dạng khác nhau. 

• Hoàn thiện phác thảo : Đưa ra một hoặc một vài phương án tối ưu bằng hình 
thức thể hiện trên bản vẽ thiết kế và diễn họa. 

3.4. HỒ SƠ ĐỒ ÁN 
Hồ sơ của ĐA-TTN bao gồm : 

3.4.1.1. Phần nghiên cứu (trình bày A3) : 

- Tìm hiểu nghiên cứu đề tài, tổng hợp  và phân tích các dữ liệu nghiên cứu. 

- Phác thảo các giải pháp nghiên cứu. 

• Lý do chọn đề tài : 
 Quan hệ của đề tài với các vấn đề Xã hội, Kinh tế, Văn hóa, Môi trường..v..v. 
 Tính ứng dụng của đề tài trong Xã hội. 
 Tính khả thi. 
 Tính Văn hóa. 
 Tính Sáng tạo. 
 Tính đặc sắc. 
 Kết luận 
Trong phần này, cần dẫn chứng từ những dạng không gian Nội thất tiêu biểu cùng 

loại và phân tích trên cơ sở mối quan hệ trên nhiều phương diện. 

- Yếu tố Lịch sử : 
Có thể trình bày theo một hoăc phối hợp nhiều cách như sau: 
 Trình bày sự phát triển của những dạng thức không gian tương đồng từ    

quá khứ đến hiện tại. Đưa ra định hướng cho tương lai.  
 Trình bày theo đặc điểm vùng miền. 
 Theo yếu tố kỹ thuật tích hợp cũ và mới. 
 Theo xu hướng xã hội truyền thống và hiện đại. 

- Yếu tố kỹ thuật giữa các không gian: 



Page 7 of 9 

 

 Phân tích các yếu tố kỹ thuật liên quan đến sự ảnh hưởng giữa môi 
trường với không gian Nội thất , giữa không gian Nội thất với không gian Nội 
thất và giữa con người với không gian Nội thất. 
 Phân tích những đặc thù và những phương pháp có liên quan đến 

phương án lựa chọn. 
 Minh họa bằng hình ảnh hoặc bản vẽ. 

- Giá trị nghệ thuật văn hóa : 
 Phân tích tính thẩm mỹ và yếu tố đường nét Văn hóa trong đề tài. 
 Phân tích tính thích ứng của không gian Nội thất trong xu hướng phát 

triển của xã hội. 

- Giá trị sử dụng : 
 Phân tích giá trị sử dụng của không gian Nội thất, tính tiện nghi của bản 

thân không gian ấy . 
 Phân tích tính hợp lý của không gian Nội thất. 

- Giá trị kinh tế : 
 Phân tích vấn đề về tính linh hoạt trong cách bố trí thiết bị Nội thất, từ 

đó tính kinh tế được thể hiện rõ rệt. 
 Tính thuận lợi trong việc tái tạo không gian thật với những vật liệu Nội 

thất có sẵn trên thị trường và những đơn hàng cung ứng ngắn hạn từ những khu 
vực cung cấp khác. 

- Các vấn đề khác : 
 Đối tượng sử dụng công trình, tương tác với không gian nội thất, ảnh hưởng trực 

tiếp đồ đạc nội thất, yếu tố môi trường tác động và ảnh hưởng…. 

- Kết luận – Xác định nhiệm vụ : 
Trên cơ sở hiểu biết về đề tài thông qua những dữ liệu phân tích, xác định nhiệm vụ 

thiết kế cụ thể. 
Những nhiệm vụ mới phải đưa đến khả năng sáng tạo nên những không gian Nội 

thất đáp ứng những thông số kỹ thuật cũng như giá trị thẩm mỹ. 
Trong phần này cần giải trình một cách thuyết phục về tính ưu việt khi thể hiện đề 

tài. 

- Xử lý nhiệm vụ thiết kế : 
Các bản vẽ phác thảo phải được dựa trên một quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ 

càng. 
 Thiết kế Kỹ thuật :  

Đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu kỹ thuật liên quan đến đề tài chọn.Việc nghiên 
cứu này phải được tiến hành một cách cẩn trọng và khoa học. 

Giảng viên hướng dẫn cần chú trọng đặc biệt vào phần thiết kế kỹ thuật này nhằm 
giúp cho Sinh viên nghiên cứu có một định hướng đúng đắn trong việc khởi đầu công 
tác thiết kế. 
 Thiết kế Công năng : 

Xác định phân khu chức năng rõ ràng. Giao thông giữa các không gian thuận tiện. 
Không gian nội thất linh hoạt. 

Đồ đạc, thiết bị phụ kiện phù hợp với không gian Nội thất. 
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Yếu tố chiếu sáng, thông thoáng phải được xem xét kỹ lưỡng.  
 Thiết kế Mỹ thuật : 

Tính văn hoá nổi trội, tổng thể không gian và chi tiết không gian hài hòa với nhau. 
Chất liệu sử dụng trong thiết kế mang tính thích ứng cao. 

- Kết luận chung : 
Trong phần này cần nêu được những giá trị nổi bật của việc thực thi đề tài. 
Là cơ sở nghiên cứu đầy đủ cho việc thiết kế phương án lựa chọn. 

3.4.1.2. Phần thiết kế: 

- Bản vẽ được thực hiện trên khổ giấy A2 ( 420mm x 610mm) ,quy định từ 12-15 bản vẽ, 
đóng thành tập. 

- Bản vẽ Phác thảo được thực hiện với nội dung như sau: 
 Các bản vẽ xác định Phân vùng không gian Nội thất 
 Các bản vẽ phân tích giao thông Nội thất 
 Mặt Bằng bố trí nội thất, MB Trần + đèn, MB vật liệu lót sàn 
 MC các không gian nội thất khai triển ( lưu ý MC tổng thể ngang, dọc là thuộc 

hồ sơ hiện trạng) 
 Các bản vẽ phối cảnh. 
 Các bản vẽ phân tích kỹ thuật đồ đạc nội thất. 

3.5. PHƯƠNG PHÁP : 
Trong quá trình phân tích dữ liệu , tài liệu liên quan đến đồ án, Sinh viên có thể 

tham khảo hệ thống câu hỏi .Cần phải tư duy lập luận, sáng tạo cho hoàn chỉnh hơn tùy 
theo đề tài cụ thể. 

- Đề tài được chọn dựa trên quan điểm nào ? 

- Đề tài đưa ra tiếp cận được với xã hội ở mức độ nào ? 

- Sự đóng góp của nghiên cứu đối với xã hội. 

- Tính khả thi của phương án chọn. 

- Tính văn hóa,tính dân tộc,xu hướng thời đại. 

- Sự đảm bảo về pháp lý của kiểu dáng không gian. 

- Tỉ lệ giữa các không gian tổng thể và không gian thành phần. 

- Dự đoán về khả năng thích ứng của không gian trong tương lai. 

- Tính sáng tạo của không gian được thể hiện như thế nào.? 

- Giải trình về ý tưởng mới. 

- Tính nhất quán và đa dạng được thể hiện ra sao. 

- Ứng dụng các yếu tố kỹ thuật liên quan thật chặt chẽ và khoa học. 

- Hiệu quả của ngôn ngữ xử lý chất liệu bề mặt của không gian. 

- Dấu ấn cá nhân trong cách thể hiện. 

- Các giá trị công năng. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌCYERSIN ĐÀ LẠT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 
ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Dành cho chuyên ngành Thiết Kế Nội Thất  
GV thực hiện:  

  
1. Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp 
2. Mã học phần: 5 
3. Dạng học phần: Lý thuyết 
4. Số tín chỉ: 10 (0,10) 
5. Phân bổ thời gian: 12 tuần 
6. Các yêu cầu khác:  
7. Điều kiện ràng buộc: 

- Học phần tiên quyết: Đồ án tiền tốt nghiệp. 
- Học phần học trước: Thực tập tốt nghiệp 
- Học phần song hành: Không. 

8. Mục tiêu của học phần: 
Về kiến thức:  

Mục tiêu của học phần này theo định hướng mang tính tổng hợp kiến thức thiết kế 
nội thất. Bên cạnh đó sinh viên được tạo điều kiện để tạo ra tính độc đáo cho các 
sáng tác không gian dựa trên những lý luận chặt chẽ và mang tính hệ thống cao. 

Về kỹ năng:  
Nắm vững những qui luật thiết kế không gian nội thất ,biết chọn lọc các yếu tố thiết 
kế dựa trên ý tưởng cụ thể. Có khả năng triển khai công việc từ tổng quan cho đến 
chi tiết. 

Về thái độ người học:  
Sinh viên nhận thức được các thành tố giữa các thành phần liên quan đến sáng tác 
không gian nội thất nhằm hiểu rõ thêm những cách thức triển khai công việc về sau. 

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Gồm các khối kiến thức: 

Khối kiến thức tổng quát: Gồm các kiến thức tổng quát về thiết kế không gian của 
tất cả các ngành cơ bản đến kiến thức chuyên ngành thiết kế nội thất. Sinh viên phải 
thực hiện được tính tổng hợp kiến thức về các yếu tố cấu thành nội thất thông qua không 
gian kiến trúc . 



Khối kiến thức chuyên ngành: bao gồm phần nghiên cứu và đánh giá đã được xác 
lập từ Đồ án tiền tốt nghiệp. 

1. Đề tài Nhà ở : 
- Căn hộ chung cư – penthouse  
- Biệt thự - villa 

2. Đề tài Thương mại – Dịch vụ: 
- Cửa hàng  
- Café–bar– discotheque 

3. Đề tài Hành chính văn phòng: 
- Văn phòng  

4. Đề tài Giáo dục : 
- Mầm non 
- Tiểu học 
- Trung học 
- Đại học 
- Dạy nghề 

5. Đề tài Du lich nghỉ dưỡng: 
- Khách sạn  
- Resort 

Spa  
6. Đề tài Văn hóa - Xã hội : 

- Bảo tàng  
- Cung văn hóa 
- Rạp hát 
- Câu lạc bộ 
- Thư viện 

Trong phần này sinh viên sẽ nghiên cứu vận dụng các kiến thức chuyên sâu và 
những nghiên cứu tiền đề để phát triển hoàn chỉnh bài tốt nghiệp.   

Đồ án tốt nghiệp theo định hướng :  
o Phần nghiên cứu tổng hợp : Chiếm 30 % khối lượng đồ án. Sinh viên phải tính 

toán các chỉ tiêu và chọn giải pháp quy hoạch toàn bộ hệ thống công việc thiết kế 
không gian nội thất. Phân tích tổng hợp các vấn đề liên quan đến nội dung của Đề 
tài đã được xác lập từ học phần Tiền tốt nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể 
cho việc sáng tác không gian nội thất. Ý tưởng thiết kế được định hình ổn định và 
mang tính thẩm mỹ cao. 

o Phần thiết kế không gian nội thất và thiết kế kỹ thuật: chiếm 70% khối lượng 
đồ án. Căn cứ trên quy hoạch toàn bộ hệ thống công việc, sinh viên sẽ tiến hành 
thiết kế không gian nội thất với ý tưởng thiết kế được nghiên cứu chuyên sâu. Các 
không gian thể hiện mang tính đặc trưng của phần lý luận thực tiễn. 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 

tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành của 
nhà trường.   



- Khối lương công việc nghiên cứu thực hiện tương ứng theo yêu cầu chung do khoa 
cung cấp. 

11. Tài liệu học tập:  
- Tài liệu của các chuyên ngành thiết kế nội thất trong các năm về trước 

12. Tiêu chuẩn đánh giá:  
- Nêu được nội dung yêu cầu của đồ án tổng hợp chuyên sâu. 
- Có tính chủ động và nghiêm túc trong việc thực hiện đồ án. 
- Tham gia các buổi hướng dẫn nghiên cứu đề tài đầy đủ.    
- Thể hiện bản vẽ và thuyết minh đúng kỹ thuật và thẩm mỹ. 
- Bảo vệ đồ án trước hội đồng tốt nghiệp 

13.  Thang điểm:  
- Hồ sơ nghiên cứu và kỹ thuật  A2 :   10/10 (30%) 
- Trình bày bài tốt nghiệp A1   :  10/10 (10%) 
- Bảo vệ tốt nghiệp    :  10/10 (60%) 

     Cộng   :  100% 
14. Nội dung chi tiết học phần: 
 TUẦN 1: Nghiên cứu đề tài và đánh giá hiện trạng hồ sơ Đồ án tiền tốt nghiệp. 

- Sinh viên tiến hành thu thập các tài liệu trước khi bắt đầu thời hạn làm đồ án theo sự 
hướng dẫn và phân công của giảng viên hướng dẫn. 

- Phân tích các tài liệu đã được chuẩn bị trước từ học phần Tiền tốt nghiệp, nắm vững 
các yếu tố cấu thành không gian kiến trúc và nội thất. 

- Phân tích tổng hợp các vấn đề về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. Phân tích hiện trạng hồ 
sơ thiết kế, các điều kiện tự nhiên, địa hình, không gian cảnh quan, ảnh hưởng của các 
khu vực lân cận, các thông tin số liệu cần thiết, bản đồ liên hệ vùng, định hướng hạ 
tầng kỹ thuật. 

- Tính toán quy mô của các hệ thống thiết kế nội thất. 
 TUẦN 2: Quy hoạch công tác thiết kế chuyên sâu 

Thực hiện việc đánh giá toàn bộ công việc thiết kế.Lập kế hoạch các giai đoạn công 
việc cụ thể: 

- Phân cấp các loại công việc  
- Tính toán các ý tưởng có khả năng ứng dụng vào công tác thiết kế  
-  Quy hoạch chi tiết các hệ thống không gian và các vệt giao thông liên quan trong hồ 

sơ kiến trúc. 
-  Xác định các thông số chi tiết liên quan đến các yếu tố cấu thành nội thất,xây dựng 

hệ thống nhân trắc hoàn chỉnh.  
-  Thống kê toàn bộ công việc,đưa ra lịch trình thực hiện. 



 TUẦN 3: Lập hồ sơ ý tưởng. 
Thực hiện việc lập hồ sơ ý tưởng dựa trên những lý luận chặt chẽ,mang tính thuyết 

phục cao .Với nội dung cơ bản như sau: 
-  Xây dựng hình tượng thiết kế.  
-  Phân tích các hình ảnh liên quan và khả năng ứng dụng đa dạng của ý tưởng ấy trong 

không gian nội thất. 
-  Tính toán chọn lọc các ý tưởng liên quan để đưa ra một giải pháp tối ưu. 
-  Chọn một ý tưởng mang tính biểu trưng cao cho đề tài sáng tác.Lập hồ sơ ý tưởng – 

Concept cho không gian đưới ba hình thức: 
o Concept không gian. 
o Concept thiết bị. 
o Concept kỹ thuật và vật liệu. 

 TUẦN 4: Thiết kế sơ phác không gian.  
- Các thiết kế được tiến hành dựa trên những lý phân tích đánh giá từ Đồ án tiền tốt 

nghiệp kết hợp với ý tưởng vừa nghiên cứu. 
- Tính toán nhu cầu thiết kế cho các không gian thành phần trong hồ sơ. 
- Tiến hành thiết kế sơ phác . 

 TUẦN 5: Duyệt đợt 1 cấp ngành. 
- Xác nhận lịch trình của sinh viên trong quá trình thực hiện đồ án. 
- Xem xét khối lượng thiết kế,tính hiệu quả của công việc. 

 TUẦN 6-7-8 : Thiết kế chi tiết không gian nội thất. 
- Đánh giá toàn bộ hiện trạng công việc của giai đoạn 1. 
- Phân tích và lựa chọn cách thức tối ưu kết hợp giữa ý tưởng thiết kế và công năng sử 
dụng cho giai đoạn 2. 

- Thiết kế không gian với sự hỗ trợ của máy tính. 
- Lập bảng hoạch định chất liệu và màu sắc cho từng không gian cụ thể. 
- Xác định phương thức chiếu sáng cho các vùng không gian.Định dạng cụ thể các vị 
trí đèn và các yếu tố kỹ thuật liên quan. 

 TUẦN 8-9: Đánh giá tổng quan công việc thiết kế chi tiết 
- Đánh giá hiện trạng lưới thông tin liên quan giữa các thành phần trong thiết kế. 
- Phân tích tính thống nhất trong tổng thể công việc theo ý tưởng đã chọn.Xem xét 
phong cách,đường nét,định dạng cho tất cả các thành phần của thiết kế chi tiết. 

- Phân tích hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thiết kế không gian nhằm đảm bảo tính đồng nhất 
tối đa trong quá trình thực hiện. 



- Dự báo nhu cầu liên quan.  
 TUẦN 10: Hoàn tất toàn bộ công việc thiết yếu - Kiểm tra tiến độ giai đoạn 2 

- Kiểm tra tổng thể giữa các thành phần trong thiết kế . 
- Kiểm tra phần hồ sơ thuyết minh thiết kế. 

 TUẦN 11-12: Thực hiện hoàn tất toàn bộ công viêc. Nội dung thể hiện xem phần 
chi tiết dưới đây: 
I-Hệ thống bản vẽ : 
 Đồ án tốt nghiệp là ảnh rọi kỹ thuật số hoặc in màu (dán ảnh lên bảng ván MDF 

hay bìa carton) 
 Toàn bộ bản vẽ được đựng trong 1 hộp bìa carton (do sinh viên tự cung cấp). Thông 

tin bên ngoài hộp carton đựng đồ án: giới thiệu tên đồ án và các thông tin về sinh 
viên, bắt buộc phải có chữ ký của GVHD. 

 
Trường Đại Học Yersin Đà Lạt 

KHOA KIẾN TRÚC - MTCN 
 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Ngành thiết kế nội thất - Khóa 200.. – 200.. 

 
Tên đề tài :………………………………………………….. 
Họ và tên SV:………………………………………………. 
Lớp:……………………………………………………… 
MSSV:……………………………………………………… 
GVHD:………………………............................................... 

 
 

 Số lượng bản vẽ: 10 bản vẽ in cán foam. Kích thước khổ bản vẽ : A1(800 x 1000)- 
có thể sắp xếp ngang hoặc thẳng đứng. 
Trong đó: 

- Bản vẽ giới thiệu về công trình kiến trúc (phục vụ cho đề tài nghiên cứu hoặc 
đề tài ứng dụng). 

- Mặt bằng kiến trúc (mặt bằng cơ cấu).Cần chú ý đến khoanh vng khơng gian 
thiết kế Nội thất thể hiện trong tổng khơng gian Mặt bằng. 

- Mặt bằng tổng thể ( Mặt bằng khối). Cần xác định rõ ràng phương vị của 
mặt bằng . 

- Ý tưởng chủ đạo thực hiện đề tài. Tính công năng, hiệu quả bố trí không 
gian. 

- Phối cảnh tổng thể toàn khu. 
- Các mặt cắt thành phần. 
- Phối cảnh các góc tiêu biểu, ghi chú cụ thể. 



- Các hình vẽ phải chú thích cẩn thận và rõ ràng, các bản vẽ kỹ thuật phải có 
kích thước và tỉ lệ cụ thể. 

Ghi chú : 
- Các trang in phải có thông tin số trang, thông tin giới thiệu các nội dung của đồ 

án trong trang đó. Các hình vẽ Phối cảnh phải được ghi chú cụ thể. 
- Từ 01 đến 02 bản vẽ trình bày thuyết mình và đề xuất giải pháp tùy theo tình 

chất nghiên cứu hoặc ứng dụng của đồ án. 
- Các bảng còn lại giới thiệu các phần nội dung chính của đồ án. 

II- Hệ thống bản vẽ A1 . 
- Trong đó tờ số 1 là tờ Tiêu đề và các bản vẽ khái quát chung của Công trình. 
- Tờ số 2, số 3, số 4: bản vẽ kỹ thuật giới thiệu về công trình kiến trúc,về mặt 

bằng cơ cấu,các bản vẽ kỹ thuật liên quan. 
- Tờ số 5, số 6, số 7, số 8, số 9: bản vẽ trình bày ý tưởng và giải pháp thực hiện. 
- Tờ số 10: bản vẽ khai triển mẫu sản phẩm tùy chọn,yêu cầu thực hiện theo đúng 

tính chất của bản vẽ kỹ thuật. 
  

Tờ số 1 
(800x600) 

Tờ số 3 
(800x600) 

Tờ số 5 
(800x600) 

Tờ số 7 
(800x600) 

Tờ số 9 
(800x600) 

Tờ số 2 
(800x600) 

Tờ số 4 
(800x600) 

Tờ số 6 
(800x600) 

Tờ số 8 
(800x600) 

Tờ số 10 
(800x600) 

 
III- Hồ sơ kỹ thuật A2 . 

Hồ sơ bản vẽ đồ án tốt nghiệp được thể hiện khổ giấy A2 nằm ngang. In màu đóng 
thành tập hồ sơ, số lượng 02 cuốn. 
Nội dung sắp xếp theo thứ tự : 

- Trình bày ý tưởng mạch lạc, lặp luận chặt chẽ, phần thể hiện nội dung bằng 
chữ ngắn gọn dễ hiểu, tập trung vào ý chính để tài. 

- Bản vẽ giới thiệu về tổng thể hiện trạng hồ sơ công trình kiến trúc ( MB tổng 
thể; MĐC - MĐB; MC công trình). Xác định rõ hướng Đông  – Tây – Nam 
-  Bắc. 

- Khoanh vùng không gian chọn thiết kế Nội thất ( từ 03 không gian riêng biệt 
trở lên ). 

- Mặt Bằng Bố Trí thiết kế nội thất - chi tiết kích thước. 
- Mặt Bằng Trần, bố trí thiết bị chiếu sáng – chi tiết kích thước. 
- Mặt Cắt các thành phần thiết kế nội thất – chi tiết kích thước. 



- Các Phối cảnh không gian thiết kế nội thất ( 01 không gian ít nhất từ 02 Phối 
cảnh ). 

- Các thành phần không gian thiết kế ghi chú đầy đủ nội dung và tỉ lệ. 
- Phần cuối hồ sơ đồ án chọn 01 sản phẩm tiêu biểu nhất khai triển chi tiết: 

kích thước kỹ thuật, cấu tạo liên kết… 
Ghi chú : Yêu cầu các bản vẽ có phần khai triển kỹ thuật phải được dựng TRÊN 
PHẦN MỀM AUTOCAD và ghi đầy đủ kích thước.Bản vẽ kỹ thuật được in bằng 
giấy trắng,nét màu đen. 
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  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN                         Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 
                

 
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 
 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: KIẾN TRÚC NHẬP MÔN 
2. Số đơn vị học trình: 30 tiết (2 ĐVHT) 
3. Trình độ: Năm thứ  3 (Sinh viên Mỹ thuật công nghiệp-Ngành Trang trí nội thất) 

- Phân bổ thời gian: 10 buổi (30 tiết) 
-  Lên lớp: 8 buổi (24 tiết) 
-  Thảo luận theo nhóm: 2 buổi (6 tiết) Lên lớp: 25 tiết 
- Tham quan công trình: có thể tổ chức tham quan các công trình đang xây dựng 

hoặc đã hoàn thành (ngoại khóa). 
4. Điều kiện tiên quyết: 

a. Sinh viên phải được trang bị những kiến thức cơ bản về kiến trúc nhập môn, hình 
học họa hình, vẽ kỹ thuật. 

b. Sinh viên cần được trang bị đồng thời kiến thức các môn học về cấu tạo kiến trúc, 
tin học ứng dụng, ngoại ngữ chuyên ngành. 

5. Mục tiêu của học phần: 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về Kiến trúc 
- Giúp sinh viên hình thành những suy nghĩ ban đầu về ngành Kiến trúc để từ đó có 
những định hướng đúng đắn, có phương pháp học tập hợp lý trong quá trình học tại 
trường  
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
- Chương 1: Khái niệm chung về Kiến trúc 
- Chương 2: Các bộ phận cơ bản của một công trình kiến trúc 
- Chương 3: Không gian kiến trúc 
- Chương 4: Các qui luật cân đối 
- Chương 5: Kích thước kiến trúc 
- Chương 6: Tạo hình trong kiến trúc 
- Chương 7: Cảnh quan kiến trúc 
- Chương 8: Các thời kỳ cấu trúc 
- Chương 9: Các kiến trúc sư nổi tiếng  
- Chương 10: Kiến trúc sư và công tác thiết kế kiến trúc  

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 
- Dự lớp: Tham dự tối thiểu 80% số buổi học 
- Bài tập: Hoàn thành đạt yêu cầu bài thảo luận theo nhóm đã phân công 
- Nắm vững các kiến thức cơ bản  

8. Tài liệu học tập-tham khảo: 
a. Giáo trình: 

- KTS, Nguyễn Hữu Trí, Kiến trúc nhập môn, ĐH Kiến trúc TPHCM , 1999. 
Võ Đình Diệp - Nguyễn Ngọc Giả – Việt Hà, Tuyển họa thực hành cơ sở kiến 
trúc, TP.HCM,1999. 

- Những vấn đề cơ bản về kiến trúc – Nguyễn Kim Sến – Trường ĐHKT 
TP.HCM – 1982. 

- Lý thuyết sáng tác kiến trúc – Trần Bút – Trường ĐHKT TP.HCM – 1997. 
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- Kiến trúc cơ sở phục vụ thiết kế nội ngoại thất – Nguyễn Đức Thiềm – 
NXBXD. 

b. Sách tiêu chuẩn: 
- Dữ liệu KTS (The Architects’ Data – Neufert) (Bản tiếng Việt). 
- Cẩm nang KTS (The Architects’ Handbook) (Bản tiếng Việt). 
- Architects’Data – Neufert – Third Edition – 2006 (Bản tiếng Anh). 
- Quy chuẩn kỹ thuật XDVN – Quy hoạch xây dựng – QCXDVN 01-2008. 

c. Tài liệu khác: 
- Các tập đồ án thiết kế điển hình. 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Những nội dung cần đánh giá Trọng số % Thời gian thực hiện (tuần thứ) 

Chuyên cần (dự lớp) 10 6 buổi x 5 tiết 
Thảo luận 10 Xen kẽ các buổi học 
Tiểu luận 10 Nộp khi đi thi cuối kỳ 
Thi giữa kỳ 10 1-2 lần 
Thi cuối kỳ 60 Theo lịch của trường 
Tổng cộng 100  

 
10. Thang điểm: 10 điểm 
11. Nội dung chi tiết học phần: 
12.1. Chương 1. Những khái niệm cơ bản về kiến trúc: 

1. Khái niệm ngành kiến trúc. 
2. Đặc điểm của kiến trúc: 

2.a. Kiến trúc là ngành tổng hợp của kỹ thuật và nghệ thuật. 
2.b. Kiến trúc phản ánh và mang tính xã hội. 
2.c. Kiến trúc chịu ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên và khí hậu. 
2.d. Kiến trúc mang tính dân tộc –địa phương.  

3. Yêu cầu của kiến trúc: 
3.a. Yêu cầu thính dụng. 
3.b. Yêu cầu bền vững. 
3.c. Yêu cầu kinh tế. 
3.d. Yêu cầu thẩm mỹ. 

12.2. Chương 2. Phân loại công trình kiến trúc dân dụng: 
1. Mục đích phân loại. 
2. Các cơ sở phân loại công trình kiến trúc:  

2.a. Theo chức năng sử dụng. 
2.b. Theo quy mô tầng cao. 
2.c. Theo hệ thống kết cấu chịu lực. 
2.d. Theo phương pháp thiết kế và xây dựng. 

12.3. Chương 3. Phương pháp sáng tác và trình tự thiết kế công trình kiến trúc - thiết kế 
nội ngoại thất công trình: 

1. Phương pháp sáng tác ý tưởng kiến trúc: 
 Theo ý tưởng khái niệm vô hình - văn hóa tâm linh. 
 Theo ý tưởng khái niệm hình khối - không gian. 
 Theo ý tưởng khái niệm phỏng sinh học. 

2. Trình tự thiết kế công trình kiến trúc: 
2.a. Tài liệu nghiên cứu:  

- Thể loại công trình. 
- Địa điểm xây dựng – Đặc điểm khu đất xây dựng. 
- Văn hóa – xã hội – kỹ thuật khu vực xây dựng. 

2.b. Lập nhiệm vụ thiết kế (nội dung chức năng công trình). 
2.c. Thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở - thiết kế bước 1) - Lập dự án đầu tư. 
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2.d. Thiết kế kỹ thuật thi công (Thiết kế bước 2). 
2.e. Thiết kế bản vẽ thi công (Thiết kế bước 3). 
2.f. Các yêu cầu hồ sơ bản vẽ, thuyết minh. 

3. Trình tự thiết kế nội ngoại thất công trình kiến trúc. 
3.a. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công. 
3.b. Khảo sát công trình. 
3.c. Nghiên cứu lập ý tưởng sáng tác phù hợp công năng sử dụng. 
3.d. Phác thảo Phương án. 
3.e. Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. 

12.4. Chương 4. Thiết kế kiến trúc nhà ở: 
1. Đặc điểm kiến trúc nhà ở. 
2. Phân loại kiến trúc nhà ở: 

2.a. Chỉ tiêu diện tích ở trong cơ cấu căn hộ. 
2.b. Phân loại: 
 Nhà ở phố. 
 Nhà ở liên kế. 
 Nhà ở biệt thự. 
 Nhà ở nông thôn. 
 Nhà ở chung cư (thấp tầng và cao tầng). 

3. Các yếu tố cơ bản của thiết kế nhà ở: 
3.a. Yếu tố thành viên trong căn hộ (xã hội - con người). 
3.b. Yếu tố kỹ thuật nhà ở (phương pháp thiết kế và xây dựng nhà ở - các chỉ tiêu 
kỹ thuật). 
3.c. Yếu tố kiến trúc nhà ở (quan niệm cơ cấu quy hoạch và thiết kế kiến trúc). 
3.d. Yếu tố tâm lý con người trong nhà ở. 

4. Cơ cấu căn hộ trong kiến trúc nhà ở: 
4.a. Các bộ phận trong căn hộ. 
4.b. Sơ đồ dây chuyền sử dụng trong căn hộ. 
4.c. Sơ đồ phương hướng trong thiết kế nhà ở Việt Nam. 
4.d. Nguyên tắc thiết kế chủ yếu các bộ phận trong căn hộ. 
4.e. Thực hành thiết kế 1 căn hộ. 

5. Nguyên tắc thiết kế: 
5.a. Nguyên tắc thiết kế nhà ở nông thôn. 
5.b. Nguyên tắc thiết kế nhà ở liên kế. 
5.c. Nguyên tắc thiết kế nhà ở biệt thự. 
5.d. Nguyên tắc thiết kế nhà ở phố. 
5.e. Nguyên tắc thiết kế nhà ở chung cư (thấp tầng, cao tầng): 
 Chung cư kiểu hành lang. 
 Chung cư kiểu đơn nguyên. 

12.5. Chương 5. Thiết kế kiến trúc công trình công cộng: 
1. Đặc điểm kiến trúc công trình công cộng. 
2. Phân loại kiến trúc công trình công cộng: 

2.a. Phân loại theo chức năng sử dụng: 
- Hành chánh - công sở công quyền - văn phòng làm việc. 
- Y tế - nghỉ dưỡng. 
- Giáo dục - nghiên cứu. 
- Văn hóa - nghệ thuật. 
- Giao thông vận tải. 
- Thương mại - dịch vụ. 
- Nghỉ ngơi - giải trí - du lịch. 
- Thể dục - thể thao. 
- Bưu chính viễn thông. 
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- An ninh. 
- Tôn giáo - tín ngưỡng - tượng đài tưởng niệm. 
- Đặc thù khác. 

2.b. Phân loại theo quy mô (tầng cao, diện tích, cấp độ, tiện nghi, cấp loại, số 
lượng, số đơn vị quy ước). 
2.c. Phân loại theo đặc điểm sử dụng. 
2.d. Phân loại theo tính chất kỹ thuật đặc thù. 

3. Các bộ phận không gian chức năng trong công trình công cộng: 
3.a. Không gian sử dụng chính. 
3.b. Không gian sử dụng phụ. 
3.c. Không gian giao thông: 
 Giao thông ngang. 
 Giao thông đứng. 
 Nút giao thông. 

3.d. Không gian đặc thù (thông tầng, mặt đứng, sân bên trong – sân bên ngoài). 
4. Nội dung chức năng và dây chuyền sử dụng công trình công cộng: 

4.a. Nội dung các bộ phận chức năng của công trình. 
4.b. Dây chuyền sử dụng trong công trình. 
4.c. Thực hành thiết kế sơ đồ BPCN và DCSD một công trình kiến trúc cụ thể. 

12.6. Chương 6. Nguyên tắc bố cục kiến trúc: 
1. Khái niệm chung về nguyên tắc bố cục kiến trúc. 
2. Các nguyên tắc cơ bản về bố cục kiến trúc: 

2.a. Nguyên tắc thống nhất và biến hóa: 
 Tương phản - dị biến. 
 Vần luật. 

2.b. Nguyên tắc chủ yếu - thứ yếu. 
2.c. Nguyên tắc tâm và trục bố cục kiến trúc. 
2.d. Nguyên tắc cân bằng - ổn định trong kiến t 
2.e. Nguyên tắc thị sai trong kiến trúc. 

12.7. Chương 7. Nguyên tắc thiết kế không gian mặt bằng công trình kiến trúc: 
1. Khái niệm không gian mặt bằng kiến trúc. 
2. Các vấn đề quyết định giải pháp thiết kế không gian mặt bằng kiến trúc (các bước 

thiết kế): 
2.a. Phân khu chức năng (bước 1). 
2.b. Bộ phận chính - phụ (bước 2). 
2.c. Giao thông đối nội - đối ngoại (bước 3). 
2.d. Bố cục dây chuyền sử dụng (bước 4). 
2.e. Thực hành nghiên cứu trình tự các vấn đề qua một công trình kiến trúc cụ thể. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giải pháp thiết kế không gian mặt bằng: 
3.a. Qúa trình khai thác chức năng sử dụng trong công trình kiến trúc. 
3.b. Yếu tố địa thế và bao cảnh xung quanh của vị trí xây dựng. 
3.c. Đặc điểm về giải pháp kết cấu và cấu tạo kiến trúc. 
3.d. Các nhiệm vụ nghệ thuật kiến trúc của công trình. 
3.e. Tính kinh tế trong giải pháp bố cục tổng thể công trình. 
 
 
 
 
 
 

4. Các giải pháp bố cục không gian mặt bằng kiến trúc: 
4.a. Nguyên tắc chung. 
4.b. Các giải pháp bố cục: 
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 Giải pháp tổ hợp kiểu không gian lớn. 
 Giải pháp tổ hợp kiểu không gian tập trung trung tâm. 
 Giải pháp tổ hợp kiểu không gian thông nhau. 
 Giải pháp tổ hợp kiểu không gian hành lang. 

5. Các giải pháp phân khu không gian mặt bằng kiến trúc: 
5.a. Giải pháp phân khu theo tòa nhà riêng biệt (hợp khối). 
5.b. Giải pháp phân khu theo cánh nhà (đơn nguyên). 
5.c. Giải pháp phân khu theo tầng nhà. 

12.8. Chương 8. Nguyên tắc thiết kế hình khối kiến trúc: 
1. Khái niệm hình khối mặt đứng. 
2. Các giải pháp tổ hợp hình khối mặt đứng: 

2.a. Tổ hợp mặt đứng. 
2.b. Tổ hợp không gian mặt đứng. 
2.c. Tổ hợp hình khối. 

3. Nguyên tắc thiết kế hình khối kiến trúc: 
3.a. Nguyên tắc chung (5 nguyên tắc căn bản): 
 Khối phù hợp nội dung chức năng công trình. 
 Khối càng đơn giản càng hiệu quả thẩm mỹ và sử dụng. 
 Khối có chiều hướng rõ rệt theo điều kiện địa hình, quy hoạch và không 

gian xung quanh. 
 Giải quyết khối bằng phương pháp khối và phân hình. 
 Bản thân khối kiến trúc có tỷ lệ, thống nhất, hài hòa, thể hiện chính - phụ. 

3.b. Các giải pháp thiết kế: 
 Giải pháp đường viền: yêu cầu góc nhìn từ xa. 
 Giải pháp diện: yêu cầu góc nhìn một phía cục bộ. 
 Giải pháp khối: yêu cầu góc nhìn từ các phía. 

4. Nguyên tắc thiết kế mặt đứng công trình kiến trúc: 
4.a. Nguyên tắc chung (5 nguyên tắc cơ bản): 
 Mặt đứng đạt hiệu quả thẩm mỹ từ xa đến gần. 
 Vận dụng quy luật nhịp điệu – tiết điệu trên mặt đứng. 
 Vận dụng quy luật biến hóa – tương phản trên mặt đứng. 
 Vận dụng tỷ lệ hình và chi tiết các bộ phận trên mặt đứng. 
 Mặt đứng đạt được nguyên tắc thống nhất, hài hòa, thể hiện chức năng sử 

dụng của công trình kiến trúc. 
4.b. Các giải pháp thiết kế: phân chia mặt đứng bởi các bộ phận cấu tạo trên bề mặt 
mặt đứng bằng giải pháp phân vị: 
 Phân vị đứng. 
 Phân vị ngang. 
 Phân vị hỗn hợp, 
 
         Tp.HCM, ngày 31 tháng 8 năm 2011 

                  Duyệt                          GV biên soạn 
        Trưởng Ngành Nội thất 
 
 
 
 
 
   KTS. Ngô Hoàng Việt                                                               KTS.Văn Tấn Hoàng 



 

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1 Tên học phần: KỸ THUẬT CHẤT LIỆU NỘI THẤT 
2 Giảng viên giảng dạy: 

- Tên Giảng viên: (Theo phân công/mời GV thỉnh giảng). 
- Giờ lên lớp: 2 buổi/tuần (10 tiết). 
- Giờ tiếp sinh viên: Theo sắp xếp của GVHD (trao đổi qua email hoặc văn phòng khoa). 

3. Số đơn vị học trình: 3. 
4. Năm thứ: 2. 
5. Phân bổ thời gian (tiết): 

- Lên lớp: 45 tiết, gồm các giờ lý thuyết và vẽ bài tập tại lớp.  
- Yêu cầu SV chuẩn bị các dụng cụ vẽ như bảng vẽ A3 có gắn thước T dây,thước Eke  
- Khác: Yêu cầu SV nghiên cứu tự học thêm ngoài giờ lên lớp (Thể hiện bản vẽ,các cách 
biểu diễn nét vẽ,các loại chất liệu thể hiện …). 

6. Học phần tiên quyết: KHÔNG 
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Môn học trang bị kiến thức về: 

• Các khái niệm về vật liệu cơ bản và các loại vật liệu bề mặt trong việc hoàn thiện  
trang trí nội thất.Cấu tạo chi tiết cách xử lý .  

• Các yếu tố thiết kế trên cơ sở vật liệu chế tạo. Các phương pháp xử lí và hoàn thiện 
bề mặt vật liệu cấu tạo.  

• Phạm vi sử dụng của vật liệu trong chế tạo và trang trí sản phẩm. Đặc trưng của vật 
liệu tạo hiệu quả thẩm mĩ  và phong cách sản phẩm.Làm cơ sở cho môn thiết kế nội 
thất, đồ họa, tạo dáng công nghiệp... 

Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên: 

• Có khả năng nhận diện được các loại vật liệu cơ bản của nội thất . 

• Phân bổ theo tỉ lệ hợp lý các thành phần vật liệu trang trí bề mặt cũng như vật liệu 
cốt liệu của nội thất cũng như trang thiết bị nội thất  

• Phối hợp các thành tố cấu thành nội thất sao cho hiệu quả về mặt sản xuất cũng như 
tạo một phong cách thẩm mỹ nhất định. 

• Nắm vững các lớp vật liệu bao phủ không gian nội thất  

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học trang bị kiến thức và nguyên lý chung của môn vật liệu cấu thành nội thất và tính 
năng sử dụng của chúng,từ đó sinh viên nắm được kỹ thuật ứng dụng và phối hợp các loại 
chất liệu nội thất. 

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: 

Về mặt nội dung :Nắm vững cấu tạo của các thành phần Nội thất.Lên phương án triển khai 
hệ thống bản vẽ khai triển Nội thất thàn Nắm vững kiến thức cơ bản về vật liệu kiến trúc 
nội thất .Hiểu biết các dạng vật liệu cũng như tính năng của chúng. 

Khả năng phân tích tổng hợp và đánh giá vật liệu nội thất  

Phối hợp linh hoạt các vật liệu nội thất  



 

Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm 

Tăng cường kỹ năng đọc, hiểu và tư duy không gian kiến trúc và nội thất. 

Về mặt kỹ năng thể hiện: Yêu cầu kỹ năng nhận biết vật liệu và tỉ lệ các thành phần phối 
hợp xử lý diễn giải trình tự thực hiện bản vẽ nội thất . 

10. Đánh giá môn học:  

Thành phần Thời 
lượng 

Tóm tắt biện 
pháp đánh giá 

Trọng 
số Thời điểm 

Kiểm tra lần 1 - Kiểm tra lý thuyết 30 phút Nghiên cứu 20 Buổi 4 
Kiểm tra lần 2 - Kiểm tra thực hành 60 phút Vẽ+Nghiên cứu 30 Buổi 7 
Thi cuối học kỳ 90 phút Vẽ+Nghiên cứu 50 Theo lịch PĐT 

Tổng 100%  
 
11. Bài đọc và Tư liệu 

 Tài liệu bắt buộc 
– [1] Vật liệu học – Lê công Dưỡng (Chủ biên) – Nxb Khoa học Kỹ thuật, 

2000. 
– Slide bài giảng 

 Tài liệu tham khảo 
– [1] Vật liệu xây dựng - Bùi Đức Tiến - Nxb Xây Dựng, 1997. 
– [2] Materials and Components of Interior Architecture (7th Edition) 

J.Rosemary Riggs 
 

12. Lịch học:  
TUẦN 1 
Buổi 1:  

• CHƯƠNG I 
VẬT LIỆU ĐẠI CƯƠNG 

Khái quát về vật liệu chế tạo sản phẩm. Sự phát triển vật liệu trong kiến trúc nội thất và tạo 
dáng công nghiệp, đồ họa sản phẩm. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo.     
Phân loại vật liệu.  
Xu thế phát triển của vật liệu và công nghệ mới. Vật liệu phức hợp composite. Composite tự 
nhiên và composite nhân tạo.  
 
Buổi 2:  

• CHƯƠNG II 
VẬT LIỆU CHẾ TẠO 

Gỗ.  
- Cấu trúc và tính chất đặc trưng của gỗ tự nhiên. 

Phân loại gỗ. Nhóm gỗ. Nhận dạng gỗ. Khuyết tật của gỗ. 

- Gỗ xẻ. Thanh, dầm, hộp, ván. 
- Ván lạng.Ván dán. Ván dăm. Ván sợi. Ván mộc. 

Song, mây, tre, trúc... 
- Các phương pháp gia công gỗ. Xử lí bề mặt gỗ. 
- Phạm vi sử dụng của vật liệu gỗ.  

  Anh, hình vẽ minh họa. 
  Câu hỏi phần I. 

TUẦN 2 
Buổi 1:  

Đá.  
- Tính chất đặc trưng của đá tự nhiên. 
- Phân loại đá. Phạm vi sử dụng của đá tự nhiên. 



 

- Đá hoa cương. Đá cẩm thạch. 
- Các phương pháp gia công đá. Xử lí bề mặt đá ốp lát. 
- Tượng đá, đồ đá. 

  Anh, hình vẽ minh họa. 
  Câu hỏi phần II. 

Buổi 2: 
KIỂM TRA ĐẦU KỲ. 
 

TUẦN 3 
Buổi 1: 

Gốm.  
- Tính chất cơ bản của gốm. 
- Phân loại gốm. Gốm sứ tráng men. 
- Gốm xây dựng. Gốm lợp. 
- Gốm ốp lát. 
- Gốm mỹ nghệ, gốm trang trí.  
- Sản phẩm kĩ thuật vệ sinh. 
- Trang trí bề mặt gốm. 

  Anh, hình vẽ minh họa. 
  Câu hỏi phần III. 

Thủy tinh.  
- Tính chất đặc trưng của thủy tinh. 
- Phân loại vật liệu thủy tinh. 
- Kính phẳng. Kính nối. Kính trong, Kính mờ. Kính màu. 
- Blốc thủy tinh. 
- Thủy tinh trang trí. 

  Anh, hình vẽ minh họa. 
  Câu hỏi phần IV. 

Buổi 2:  

Kim loại.  
- Tính chất của kim loại. Đặc trưng ăn mòn kim loại. 
- Phân loại kim loại. Kim loại đen. Kim loại màu. Hợp kim. 
- Các hình thức sử dụng kim loại : Thanh. Tấm. Sợi. 
- Các phương pháp gia công kim loại. Xử lí bề mặt kim loại.  

  Anh, hìinh vẽ minh họa. 
  Câu hỏi phần V. 

 
TUẦN 4 
Buổi 1:  

Da. Vải. Giấy.  
- Tính chất đặc trưng của da, vải, giấy. 
- Các loại da, vải sợi. giấy. 
- Da tự nhiên. Giả da. 

Vải sợi thiên nhiên. Vải sợi nhân tạo. 
- Giấy. Giấy si tráng keo dán. 
- Các phương pháp gia công cắt, may, dán cho da, vải, giấy. Trang trí bề mặt 

da, vải, giấy, màng mỏng chất dẻo. 
  Anh, hình vẽ minh họa. 
  Câu hỏi phần VI. 

 



 

Buổi 2:  
Chất dẻo tổng hợp.  

- Tính chất đặc trưng của chất dẻo.  
- Phân loại. Chất dẻo định hình nhiệt. Chất dẻo chịu nhiệt. Nhựa. Vật liệu 

composite. 
- Tấm phẳng nhựa laminate. Formica. 
- Chất dẻo kết dính. Keo dán.  
- Chất liệu xử lí bề mặt lỏng. Sơn. Vecni tổng hợp. Màng mỏng. Giấy si. 
- Cao su. Chất dẻo làm đệm (Chất liệu đàn hồi). 

  Anh, hình vẽ minh họa. 
  Câu hỏi phần VII. 

 
 
TUẦN 5 
 

Bài tập tổng hợp 
 

13. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
 

• Thực hiện bài tập tổng hợp và nộp các bài tập hệ thống sưu tầm vật liệu. 
 
 Trưởng khoa Trưởng ngành NT GV soạn đề cương 
  
 
 
  KTS Ngô Hoàng Việt  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM      
TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: KIẾN TRÚC- MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

    

                       ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

             
1. Tên học phần:   Mỹ thuật 1 
2. Mã học phần: 51101 
3. Dạng học phần: Thực hành 
4. Số tín chỉ: 02 (0,2) 
5. Phân bổ thời gian: 60 tiết 
6. Điều kiện ràng buộc: 

- Học phần tiên quyết: không 
- Học phần học trước: không 
- Học phần song hành: không 

7. Mục tiêu của học phần: 
Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm vững cách dựng hình, bố cục, hệ thống 
sáng tối, không gian, phối cảnh của học phần, diễn họa tả thực các khối cơ 
bản. Cụ thể là: 
- Phương pháp dựng hình 
- Phương pháp diễn khối 
- Phương pháp tả chất liệu 
- Hiểu rõ tương quan tỷ lệ của vật mẫu 
- Hiểu rõ cấu trúc của vật mẫu 
Về kỹ năng: Nắm vững kỹ năng diễn họa, tả thực các khối cơ bản tĩnh vật. 
- Có kỹ năng vẽ chì và màu nước. 
- Kỹ năng chép, tả thực các chất liệu, tĩnh vật. 
Về thái độ:  
- Tạo được ý thức tự học tích cực. 
- Nâng cao ý thức được tầm quan trọng của các kiến thức và kỹ năng nói 

trên trong việc học tập các học phần tiếp theo và trong sáng tác chuyên 
môn.. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan sát, phân 
tích, phát hiện, diễn tả được các hình mẫu thông qua yêu cầu của từng bài 
học từ thấp đến cao. 
- Thông qua các bài tập, rèn luyện khả năng, nhận thức, thực hành bố cục 

bài hình họa đúng chuẩn tuỳ theo loại bài cụ thể. 
- Giúp cho sinh viên biết được quy trình, phương pháp nghiên cứu, diễn 

tả đối tượng từ hình khối cơ bản đến tĩnh vật.  



- Trang bị khả năng nắm bắt tỷ lệ, cấu trúc trong thiên nhiên; khả năng 
phân tích, đánh giá, sự tác động của ánh sáng; có khả năng tạo khối 
trong không gian. Thể hiện đặc điểm của mẫu vật qua mảng ánh sáng 
lớn, thành hệ thống rõ ràng.  

9. Nhiệm vụ của sinh viên:  
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ 
hiện hành của nhà trường.   

- Bài tập: nghiên cứu thực hiện  theo yêu cầu đề bài giảng viên cung cấp. 

10. Tài liệu học tập:   
 Tài liệu bắt buộc 

- [1]. The Art of Basic Drawing (Walter Fosters - NXB Walter 
Fosters - 2007) 

 Tài liệu tham khảo 
- [1]. Watercolor Painting for Dummies,Colette Pitcher – Wiley 

Publishing,Inc.-2008. 
 Phần mềm sử dụng : Không 

11. Tiêu chuẩn đánh giá: (kèm theo trọng số) 
           Thành 

phần 
Thời 
lượng Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng 

số Thời điểm 

Kiểm tra lần 1 180 
phút Vẽ thực hiện nộp bài tại lớp 30% Tuần 3 đến 

tuần 12 

Kiểm tra giữa kỳ 180 
phút Thực hành vẽ 20% Tuần 8 theo 

lịch PĐT 

Thi cuối học kỳ 180 
phút Thi thực hành vẽ 50% Theo lịch 

PĐT 
Tổng 100%  

12. Thang điểm: (Xem mục 6 của chương trình đào tạo) 
13. Nội dung chi tiết học phần :  

Bài 1: Khối cơ bản 
– Vẽ khối cơ bản 
– Dựng hình và lên khối toàn bộ 
– Dựng hình và lên khối toàn bộ (toàn bộ) 

Bài 2: Tĩnh vật đen trắng 
– Vẽ tĩnh vật đen trắng 
– Dựng hình và lên khối toàn bộ 
– Vẽ tĩnh vật đen trắng (tiếp theo) 
– Diễn tả kỹ và tả chất liệu 

Bài 3: Vẽ tĩnh vật màu đơn giản 
– Dựng hình và lên khối toàn bộ 
– Diễn tả kỹ và tả chất liệu 
– Diễn tả hòa sắc 

Bài 4: Vẽ tĩnh vật màu phức tạp 
– Dựng hình và lên khối toàn bộ 
– Diễn tả kỹ và tả chất liệu 
– Diễn tả hòa sắc 



Bài 5: Vẽ tĩnh vật màu phức tạp trong không gian lớn 
– Dựng hình và lên khối toàn bộ 
– Diễn tả kỹ và tả chất liệu 
– Diễn tả hòa sắc 
– Diễn tả không gian ánh sáng ngoài trời 

14. Lịch trình: 

Tuần Nội dung Phương pháp 
Dạy – Học và 
Đánh giá 

Nhiệm vụ  
của sinh viên 

 Bài 1: Khối cơ bản  

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 
dự đầy đủ các 
buổi học. 

1 Vẽ khối cơ bản 
Dựng hình và lên khối toàn 
bộ 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

2 Dựng hình và lên khối toàn 
bộ (toàn bộ) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

3 Bài 2: Tĩnh vật đen trắng   
 Vẽ tĩnh vật đen trắng 

Dựng hình và lên khối toàn 
bộ 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 

dự đầy đủ các 
buổi học. 

4 Vẽ tĩnh vật đen trắng (tiếp 
theo) 
Diễn tả kỹ và tả chất liệu 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

5 Bài 3: Vẽ tĩnh vật màu đơn 
giản 
Dựng hình và lên khối toàn bộ 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

  Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

6 Diễn tả kỹ và tả chất liệu Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

7 Diễn tả hòa sắc   
8 Kiểm tra tập trung theo lịch của 

P.ĐT 
 

 

 Bài 4: Vẽ tĩnh vật màu phức 
tạp 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

9 Dựng hình và lên khối toàn 
bộ 

Trình bày bài 
giảng bằng 



Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

10 Diễn tả kỹ và tả chất liệu Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

11 Diễn tả hòa sắc Sv chuẩn bị bài tại 
nhà và lên lớp 
thuyết trình. 

 Bài 5: Vẽ tĩnh vật màu phức 
tạp trong không gian lớn 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

12 

Dựng hình và lên khối toàn 
bộ 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

 

13 

Diễn tả kỹ và tả chất liệu Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

 

14 

Diễn tả hòa sắc Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

 

15 

Diễn tả không gian ánh sáng 
ngoài trời 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 
Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM      
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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: KIẾN TRÚC- MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

    

                       ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

             
1. Tên học phần:   Mỹ Thuật 2 
2. Mã học phần: 52101 
3. Dạng học phần: Thực hành 
4. Số tín chỉ: 02 (0,2) 
5. Phân bổ thời gian: 60 tiết 
6. Điều kiện ràng buộc: 

- Học phần tiên quyết: Mỹ Thuật 1 
- Học phần học trước: 
- Học phần song hành: 

7. Mục tiêu của học phần: 
Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm vững cách dựng hình, bố cục, hệ thống 
sang tối, không gian, phối cảnh của học phần diễn họa tả thực các khối cơ 
bản ở cấp độ nâng cao. Cụ thể là: 
- Phương pháp dựng hình 
- Phương pháp diễn khối 
- Phương pháp tả chất liệu 
- Hiểu rõ tương quan tỷ lệ của vật mẫu 
- Hiểu rõ cấu trúc của vật mẫu 
Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này, sinh viên: 
- Nắm vững kỹ năng diễn họa, tả thực của chân dung nam và nữ. 
- Có kiến thức về hòa sắc, kỹ năng vẽ chì và màu nước. 
- Kỹ năng chép, tả thực các chân dung người mẫu nam và nữ. 
Về thái độ:  
- Tạo được ý thức tự học tích cực. 
- Nâng cao ý thức được tầm quan trọng của các kiến thức và kỹ năng nói 

trên trong việc học tập các học phần tiếp theo và trong sáng tác chuyên 
môn. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan sát, 

phân tích, phát hiện, diễn tả chân dung người mẫu thông qua yêu cầu 
của từng bài học từ thấp đến cao. 

 Thông qua các bài tập, rèn luyện khả năng, nhận thức, thực hành về vẽ 
chân dung. 



- Giúp cho sinh viên biết được quy trình, phương pháp nghiên cứu, 
diễn tả đối tượng từ đầu tượng đến chân dung người nam và nữ.  

- Trang bị khả năng nắm bắt tỷ lệ, cấu trúc cơ thể học; nắm bắt, định 
vị đúng các đường trục, hệ thống ngang định vị các bộ phận trên 
mặt của tượng đầu người, chân dung người thật 

9. Nhiệm vụ của sinh viên :  
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ 
hiện hành của nhà trường.   

- Bài tập: nghiên cứu thực hiện  theo yêu cầu đề bài giảng viên cung cấp. 
10. Tài liệu học tập:   
 Tài liệu bắt buộc 

- [1].Art of Drawing (The Complete Course) – Maria Constanza and 
Olga Martin - Sterling Publishing Co.,Inc-New York-2002 

 Tài liệu tham khảo 
- [1] Art of Drawing the Human Body,Edgar Loy Fankbonner- 

Sterling Publishing Co.,Inc-New York-2004 
 Phần mềm sử dụng 

- Không có.  
11. Tiêu chuẩn đánh giá: (kèm theo trọng số) 

           Thành 
phần 

Thời 
lượng Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng 

số Thời điểm 

Kiểm tra lần 1 180 
phút 

Vẽ thực hiện nộp bài tại lớp 30% Tuần 3 đến 
tuần 12 

Kiểm tra giữa kỳ 180 
phút Thực hành vẽ 20% Tuần 8 theo 

lịch PĐT 
Thi cuối học kỳ 180 

phút Thi thực hành vẽ 50% Theo lịch 
PĐT 

Tổng 100%  
12. Thang điểm: (Xem mục 6 chương trình đào tạo) 
13. Nội dung chi tiết học phần :  

Phần 1: Hình học căn bản: CHÌ 
- Tượng chân dung vạt mảng 
- Tượng sọ người 
- Tượng lột da 
- Tượng chân dung ông già 
- Tượng chân dung nam thanh niên 
- Chân dung nam thanh niên 
- Chân dung nữ thanh niên 
Phần 2: Hinh họa căn bản: MÀU NƯỚC VÀ ACRYLIC 
- Tượng Chân dung với tĩnh vật 
- Chân dung ông già bằng màu đơn sắc 
- Chân dung nam ông già bằng màu nước 
- Chân dung nam màu nước 
- Chân dung nam màu acrylic 



- Chân dung nữ màu nước 
- Chân dung nữ màu acrylic 

14. Lịch trình: 

Tuần Nội dung Phương pháp 
Dạy – Học và 
Đánh giá 

Nhiệm vụ  
của sinh viên 

 Phần 1: Hình học căn bản: CHÌ  

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 
dự đầy đủ các 
buổi học. 

1 
Tượng chân dung vạt mảng 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

2 
Tượng sọ người 

(Bảng vẽ, giấy kích thước     
40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

3 
Tượng lột da 

(Bảng vẽ, giấy kích thước     
40cm x 60cm) 

  

4 

Tượng chân dung ông già 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 

dự đầy đủ các 
buổi học. 

5 

Tượng chân dung nam thanh niên 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

6 

Chân dung nam thanh niên 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

7 

Chân dung nữ thanh niên 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

8 

Kiểm tra tập trung theo lịch của 
P.ĐT 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

 Phần 2: Hinh họa căn bản: 
MÀU NƯỚC VÀ ACRYLIC 

  

9 
Tượng Chân dung với tĩnh vật 

(Bảng vẽ, giấy kích thước     
40cm x 60cm) 

 

 
10 

Chân dung ông già bằng màu đơn 
sắc 

(Bảng vẽ, giấy kích thước     
40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

11 Chân dung nam ông già bằng Trình bày bài 



màu nước 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

12 

Chân dung nam màu nước 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

13 
Chân dung nam màu acrylic 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Sv chuẩn bị bài 
tại nhà và lên lớp 
thuyết trình. 

14 

Chân dung nữ màu nước 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

15 

Chân dung nữ màu acrylic 
(Bảng vẽ, giấy kích thước     

40cm x 60cm) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và 
các bài tiêu biểu. 

 

 

 

 

 
 



      BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO 
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DL VAÊN LANG 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
           ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC 

 
 

CHÖÔNG TRÌNH TRÌNH ÑOÄ ÑAÏI HOÏC 
NGAØNH ÑAØO TAÏO : MYÕ THUAÄT COÂNG NGHIEÄP 

 
ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN 

 
1. TEÂN HOÏC PHAÀN :  LẬP BẢN VẼ NỘI THẤT VÀ ỨNG DỤNG                            

MÁY TÍNH (CAD) 
 

2. SOÁ ÑÔN VÒ HOÏC TRÌNH  : 3 
Toång soá tieát    : 45 

3. TRÌNH ÑOÄ    : Sinh vieân naêm I (Hoïc Kyø II) 

4. PHAÂN BOÅ THÔØI GIAN  : 
• Lyù thuyeát   :  
• Thöïc haønh baøi taäp   :  

5. ÑIEÀU KIEÄN TIEÂN QUYEÁT : 
• Sinh vieân hoïc keát thuùc moân Cơ sở bản vẽ kiến trúc Nội thất 

6. MUÏC TIEÂU HOÏC PHAÀN  : 
• Chöông trình hoïc ñöôïc thöïc hieän treân phaàn meàm Autocad 2007 
• Laøm cô sôû cho moân thieát keá treân maùy vi tính caùc öùng duïng : noäi thaát, ñoà hoaï, 

taïo daùng coâng nghieäp, veõ kieán truùc, veõ myõ thuaät… 
• Nhaèm reøn luyeän khaû naêng tö duy khoâng gian treân maùy vi tính ñeå giuùp cho 

coâng vieäc saùng taïo veà sau. 

7. MOÂ TAÛ VAÉN TAÉT NOÄI DUNG HOÏC PHAÀN : 
CHÖÔNG I : 

1) MÔÛ ÑAÀU,CAÙC LEÄNH VEÀ FILE  
2) MÔÛ ÑAÀU 
3) CAÙC LEÄNH VEÀ FILE 

Baøi taäp soá 1: Thöïc haønh laøm quen vôùi giao dieän AutoCAD 2000 
CHÖÔNG II:  

1) THIEÁT LAÄP BAÛN VEÕ CÔ BAÛN,HEÄ TOAÏ ÑOÄ SÖÛ DUÏNG TRONG 
AUTOCAD,CAÙC LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN   

2) THIEÁT LAÄP BAÛN VEÕ CÔ BAÛN 
3) NHAÄP TOÏA ÑOÄ,PHÖÔNG THÖÙC BAÉT ÑIEÅM VAØ AutoTrack 
4) CAÙC LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN 

Baøi taäp soá 2: Veõ moät soá hình ñôn giaûn coù söû duïng caùc phöông phaùp nhaäp toïa ñoä 
ñieåm,baét ñieåm ñoái töôïng.   
 

CHÖÔNG III:  
1) CAÙC LEÄNH TRÔÏ GIUÙP,HIEÄU CHÆNH 
2) CAÙC PHEÙP BIEÁN ÑOÅI VAØ SAO CHEÙP HÌNH,QUAN SAÙT BAÛN VEÕ 



3) CAÙC LEÄNH TRÔÏ GIUÙP,HIEÄU CHÆNH 
4) CAÙC PHEÙP BIEÁN ÑOÅI VAØ SAO CHEÙP HÌNH  
5) QUAN SAÙT BAÛN VEÕ 

Baøi taäp soá 3: Veõ moät soá hình coù söû duïng caùc phöông phaùp ñaõ hoïc.  (4 tieát) 
CHÖÔNG IV:  

1) QUAÛN LYÙ BAÛN VEÕ THEO LÔÙP,NEÙT VEÕ   
2) GHI VAØ HIEÄU CHÆNH VAÊN BAÛN 
3) HÌNH CAÉT ,MAËT CAÉT 
4) GHI KÍCH THÖÔÙC,CAÙC BIEÁN KÍCH THÖÔÙC 
5) QUAÛN LYÙ BAÛN VEÕ  
6) GHI VAØ HIEÄU CHÆNH VAÊN BAÛN 
7) HÌNH CAÉT VAØ MAËT CAÉT 
8) GHI KÍCH THÖÔÙC 

Baøi taäp soá 4: Veõ moät soá hình coù söû duïng caùc phöông phaùp ñaõ hoïc.   

8. NHIEÄM VUÏ CUÛA SINH VIEÂN : 
• Döï lôùp ñaày ñuû,khoâng vaéng quaù 3 buoåi 
• Baøi taäp thöïc hieän theo ñuùng soá baøi taäp ñaõ quy ñònh 

9. TAØI LIEÄU HOÏC TAÄP : 
• Söû duïng AutoCAD 2000 - Taäp 1: CÔ SÔÛ VEÕ THIEÁT KEÁ HAI CHIEÀU –

TS.NGUYEÃN HÖÕU LOÄC- NXB TP.HCM 
• Söû duïng AutoCAD 2000 - Taäp 2:HOAØN THIEÄN BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ HAI 

CHIEÀU –TS.NGUYEÃN HÖÕU LOÄC- NXB TP.HCM 
• Höôùng daãn töï hoïc AutoCAD cho ngöôøi môùi baét ñaàu-NGUYEÃN SINH PHUÙC-

NXB THOÁNG KEÂ 
• Soå tay tracöùu caùc leänh trong AutoCAD-Randall A.Maxey, Erik W.Olson - NXB 

THOÁNG KEÂ 
10. TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ SINH VIEÂN : 
• Döï lôùp  : khoâng vaéng quaù 3 buoåi. 
• Thi kieåm tra 10% 
• Thi giöõa hoïc kyø 20% 
• Thi cuoái kyø 70% 



11. THANG ÑIEÅM : 
1) Thi kieåm tra 10% : 

a) Caùc leänh cô baûn 3 ñieåm 
b) Veõ hình cô baûn döïa treân caùc phöông phaùp baét toaï ñoä - 6 

ñieåm 
c) Ñieåm saïch seõ,roõ raøng : 1 ñieåm 

 
2) Thi giöõa hoïc kyø 20% : 

a) Caùc leänh veõ naâng cao 3 ñieåm 
b) Veõù hình phöùc tap baèng caùc phöông phaùp tröïc tieáp ,Quaûn lyù 

baûn veõ baèng lôùp– 3 ñieåm 
c) Caùc leänh sao cheùp,di dôøi hình 
d) Ñieåm saïch seõ,roõ raøng : 1 ñieåm 

3) Thi kieåm tra 70% : 
a) Lyù thuyeát toång hôïp 5 ñieåm 
b) Baøi taäp  toång hôïp : 4 ñieåm 

12. NOÄI DUNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN : 

Noäi dung Soá 
tieát 

Taøi lieäu tham khaûo Ghi chuù 

CHÖÔNG I : 
 MÔÛ ÑAÀU,CAÙC LEÄNH VEÀ FILE 

MÔÛ ÑAÀU 
1. Khaùi quaùt veà maùy vi tính,laøm quen 

vôùi AutoCAD  
2. Khôùi ñoäng AutoCAD 2000 
3. Caáu truùc maøn hình ñoà hoaï AutoCAD 

2000 
4. Caùc phím taét choïn leänh. 
5. Thanh coâng cuï ( Toolbar) 
6. Shortcut menu 

CAÙC LEÄNH VEÀ FILE 
7. Caùc chöùc naêng cuûa caùc hoäp thoaïi veà 

file. 
8. Môû vaø laøm vieäc vôùi nhieàu file baûn 

veõ. 
9. Taïo file baûn veõ môùi( leänh New) 
10. Môû baûn veõ saün coù( leänh Open)-Ghi 

Baûn veõ thaønh file ( leänh Save, Save 
as,Qsave)  

11. Ñoùng baûn veõ ( leänh Close)- Thoaùt 
khoûi AutoCAD 2000 ( leänh Quit,Exit) 

12. Thieát laäp moâi tröôøng veõ ( leänh 
Option) 

Baøi taäp chöông I: 1 baøi (4 tieát – 1 buoåi 
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Söû duïng AutoCAD 
2000 - Taäp 1: CÔ SÔÛ 
VEÕ THIEÁT KEÁ HAI 
CHIEÀU –
TS.NGUYEÃN HÖÕU 
LOÄC- NXB TP.HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



treân lôùp) 
Baøi taäp soá 1: Thöïc haønh laøm quen vôùi 
giao dieän AutoCAD 2000,môû file,save 
file,thoaùt khoûi AutoCAD 2000 (1 buoåi treân 
lôùp 4 tieát) 

CHÖÔNG II: 
THIEÁT LAÄP BAÛN VEÕ CÔ BAÛN,HEÄ TOAÏ 
ÑOÄ SÖÛ DUÏNG TRONG AUTOCAD,CAÙC 
LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN   

 
THIEÁT LAÄP BAÛN VEÕ CÔ BAÛN 

1. Thieát laäp giôùi haïn baûn veõ baèng leänh 
New 

2. Ñònh giôùi haïn baûn veõ ( leänh Limit)-
Ñònh ñôn vò baûn veõ ( leänh Units) 

3. Leänh Snap,Grid,Ortho. 
4. Thieát laäp cheá ñoä veõ baèng leänh 

Dsetting. 
5. Trình töï thöïc hieän baûn veõ. 

 
NHAÄP TOÏA ÑOÄ,PHÖÔNG THÖÙC BAÉT 

ÑIEÅM VAØ AutoTrack 
1. Heä toaï ñoä söû duïng trong AutoCAD . 
2. Caùc phöông phaùp nhaäp toaï ñoä ñieåm –

veõ ñoaïn thaúng,ñöôøng troøn söû duïng caùc 
phöông phaùp nhaäp ñieåm. 

3. Caùc phöông thöùc baét ñieåm ñoái töôïng ( 
Object Snap)-caùc ví duï  

4. Gaùn cheá ñoä baét ñieåm thöôøng truù ( leänh 
Osnap,Ddosnap,Ddrmodes) 

5. Hoäp thoaïi Option –trang Drafting 
6. Cheá ñoä Auto Track 

CAÙC LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN 
1. Caùc ñoái töôïng 2d trong AutoCAD 
2. Veõ ñoaïn thaúng ( leänh Line),veõ ñöôøng 

troøn ( Circle),veõ cung troøn ( Arc),veõ 
ñieåm (Point,Ddtype) 

3. Veõ ña tuyeán ( Pline),veõ hình ña giaùc 
ñeàu( Polygon),veõ hình chöõ nhaät ( 
Rectang ),veõ elip  ( Ellipse ) 

4. Veõ ñöôøng spline ( Spline) 
5. Ví duï söû duïng caùc leänh veõ taïo hình 

hình hoïc 
Baøi taäp chöông II: 2 baøi (8 tieát – 2 buoåi treân 
lôùp sau moãi phaàn lyù thuyeát) 
Baøi taäp soá 2: Veõ moät soá hình ñôn giaûn coù söû 
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Söû duïng AutoCAD 
2000 - Taäp 2:HOAØN 
THIEÄN BAÛN VEÕ 
THIEÁT KEÁ HAI 
CHIEÀU –
TS.NGUYEÃN HÖÕU 
LOÄC- NXB TP.HCM 
 



duïng caùc phöông phaùp nhaäp toïa ñoä 
ñieåm,baét ñieåm ñoái töôïng.  (4 tieát) 

CHÖÔNG III: 
CAÙC LEÄNH TRÔÏ GIUÙP,HIEÄU CHÆNH 
CAÙC PHEÙP BIEÁN ÑOÅI VAØ SAO CHEÙP 
HÌNH,QUAN SAÙT BAÛN VEÕ 

 
CAÙC LEÄNH TRÔÏ GIUÙP,HIEÄU CHÆNH 

1. Tra cöùu höôùng daãn söû duïng ( Help) 
2. Xoaù vaø phuïc hoài ( Erase,Oops),Huûy 

boû leänh vöøa thöïc hieän vaø phuïc hoài ( 
Undo,Redo) 

3. Laøm töôi maøn hình ( Redraw) 
4. Caùc phöông phaùp löïa choïn ñoái töôïng ( 

Pickbox,Auto,Window,Crossing Window-C, 
Window Polygon-WP,Crossing Polygon-
CP,Fence-F,Last-L,Previous-P,All,Remove-
R, Add-A, 
Undo-U,Grounp-G ) 

5. Xeùn ñoái töôïng ( Trim,Extrim) 
6. Xeùn moät phaàn ñoái töôïng giöõa hai leänh 

choïn ( Break) 
7. Veõ noái tieáp hai ñoái töôïng baèng moät 

cung troøn ( Fillet) 
8. Vaùt meùp caùc caïnh ( Chamfer) 
9. Keùo daøi ñoái töôïng ñeán ñoái töôïng bieân 

( Extend) 
10. Caùc ví duï. 
CAÙC PHEÙP BIEÁN ÑOÅI VAØ SAO CHEÙP 

HÌNH  
1. Pheùp dôøi hình ( Move),pheùp ñoái xöùng 

qua truïc ( Mirror) 
2. Pheùp quay hình quanh moät ñieåm( 

Rotate) 
3. Pheùp bieán ñoåi tæ leä ( Scale) 
4. Dôøi vaø keùo daõn ñoái töôïng ( Stretch) 
5. Dôøi ,quay vaø bieán ñoåi tyû leä hình ( 

Aligh) 
6. Sao cheùp hình ( Copy),sao cheùp daõy ( 

Array) 
7. Ví duï 

QUAN SAÙT BAÛN VEÕ 
1. Thu phoùng maøn hình ( Zoom) 
2. Di chuyeån maøn hình ( Pan) 
3. Leänh View,bieán Viewres 
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     Baøi taäp chöông III: 1 baøi (4 tieát – 1 buoåi 
treân lôùp) 

Baøi taäp soá 3: Veõ moät soá hình coù söû duïng 
caùc phöông phaùp ñaõ hoïc.  (4 tieát) 

CHÖÔNG IV: 
 QUAÛN LYÙ BAÛN VEÕ THEO LÔÙP,NEÙT VEÕ   
GHI VAØ HIEÄU CHÆNH VAÊN BAÛN HÌNH 
CAÉT ,MAËT CAÉT GHI KÍCH 
THÖÔÙC,CAÙC BIEÁN KÍCH THÖÔÙC 

QUAÛN LYÙ BAÛN VEÕ  
1. Taïo vaø gaùn tính chaát cho lôùp ( Layer) 
2. Object Properties 
3. Caùc leänh lieân quan ñeán daïng ñöôøng ( 

Linetype,Ltscale,Bieán CELTSCALE) 
4. Caùc daïng ñöôøng theo TCVN 
5. Ví duï  

GHI VAØ HIEÄU CHÆNH VAÊN BAÛN 
6. Trình töï nhaäp vaên baûn vaøo baûn veõ 
7. Taïo kieåu chöõ ( Text style) 
8. Nhaäp doøng chöõ vaøo baûn veõ ( 

Dtext,Text) 
9. Nhaäp ñoaïn vaên baûn vaøo baûn veõ ( 

Mtext) 
HÌNH CAÉT VAØ MAËT CAÉT 

10. Trình töï veõ hình caét vaø maët caét 
11. Veõ maët caét baèng leänh Bhatch 
12. Veõ maët caét baèng leänh Hatch 
13. Hieäu chænh maët caét baèng Hatchedit 
14. Hieäu chænh maët caét baèng Properties 

window 
15. Baøi taäp 

GHI KÍCH THÖÔÙC 
16. Caùc thaønh phaàn kích thöôùc,caùc khaùi 

nieäm cô baûn  
17. Trình töï ghi kích thöôùc 
18. Caùc loaïi ghi kích thöôùc 
19. Hieäu chænh ghi kích thöôùc 
20. Ghi kích thöôùc hình chieáu truïc ño 

     Baøi taäp chöông IV: 1 baøi (4 tieát – 1 buoåi 
treân lôùp) 

Baøi taäp soá 4: Veõ moät soá hình coù söû duïng caùc 
phöông phaùp ñaõ hoïc.  (4 tieát) 
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13. NGAØY PHEÂ DUYEÄT : ……………../…………………/20…….. 

 



14. CAÁP PHEÂ DUYEÄT : Hoäi Ñoàng KHÑT Khoa MTCN 
          CHUÛ TÒCH HÑKHÑT KHOA                                     Giaûng vieân bieân soaïn 
 
 
 
 
 
 
 
                ThS.Phan Quaân Duõng                                           KTS.NGOÂ HOAØNG VIEÄT 
 

 
 

 
 
 
TP.HCM, ngaøy ……… thaùng …… naêm 20………… 

  Khoa Myõ Thuaät Coâng Nghieäp 



 

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
 

TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT 2 - SKETCHUP 
Chuyên Ngành Thiết Kế Nội Thất 

GV thực hiện:  
 
1. Tên học phần: Tin Học Chuyên Ngành 2 - Sketchup  
2. Mã học phần: 54502 
3. Số tín chỉ: 02(2,0). 
4. Trình độ: sinh viên năm thứ 2, hệ đại học chính quy, ngành Thiết Kế Nội Thất. 
5. Phân bổ thời gian (tiết):  

- Lên lớp: 45 tiết, phần lý thuyết xen kẽ trong quá trình hướng dẫn thực hành tại phòng 
máy Vi tính . 
- Thực tập phòng TN, thực hành: Yêu cầu SV luyện tập kỹ năng phác tay ngoài giờ học. 
- Khác: Yêu cầu SV tìm tài liệu tham khảo phục vụ ý đồ thiết kế. 

6. Học phần tiên quyết: Nguyên lý thiết kế NT, Kỹ thuật thể hiện đồ án NT. 
7. Mục tiêu của học phần:  

• Về kiến thức:  
- Nhằm rèn luyện khả năng tư duy không gian để giúp sinh viên sáng tạo về sau. 
- Nắm vững tạo hình không gian 3 chiều một cách cụ thể và khái quát nhất,quản lý  các 
yếu tố cơ sở đường nét cho caùc ñoà aùn thieát keá chuyeân ngaønh Nội Thất và các đồ án 
liên quan ...  
• Về kỹ năng:  
- Có khả năng diễn đạt không gian rất nhanh chóng và đơn giản,giúp cho người sử dụng 
có thể bắt những ý tưởng về hình khối mà không quá phụ thuộc vào kỹ thuật. 
- Hệ thống quản lý đường nét và các định dạng hình khối đa dạng,nó tương đồng với hệ 
thống của các phần mềm thiết kế khác,do đó người sử dụng không bị những yếu tố quản lý 
đường nét của SketchUp chi phối. 
- Hiểu được caùc phöông phaùp bieåu dieãn hình daùng, caáu taïo vaø keát caáu vaät theå ñôn leû  
hoaëc taäp hôïp trong khoâng gian.  
• Về thái độ:  
- Tích cực  trong học tập: đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, có tinh thần tích cực sáng 
tạo, tìm tòi cái mới trong quá trình học và làm bài tập. Có ý thức tự học tích cực. 
- Ý thức được tầm quan trọng của các kiến thức và kỹ năng nói trên trong việc học tập 
các môn học tiếp theo và trong sáng tác chuyên môn. 

 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

 
 Vẽ và chỉnh sửa hình học: đa giác, FollowMe, Offset, phân cắt các mẫu.  
 Dựng hình: kích thước, thước đo, thước đo góc, cắt theo mặt, các lớp, tính toán độ dài và 

diện tích   
 Vẽ, chỉnh sửa, đo, quay, và chia theo tỷ lệ các hình. 
 Đặt các mặt cắt để xem và làm việc bên trong các mẫu.  
 Thêm vào các cấu trúc có sẵn hoặc tự làm vào các mẫu thiết kế.  
 Thêm vào các vật có sẵn hoặc tự làm như cây cối, xe, cửa chính và cửa sổ, người vào bản 

thiết kế. 
 Tạo bóng thời gian thực tại bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất.  
 Mô phỏng vị trí đặt của camera.Cho phép Perform walk-throughs.Tạo các tour trình diễn. 
 Import các bức ảnh 2D (.jpg, .png, .tif, .tga, .bmp) và các mẫu 3D(.3ds, .dem, .ddf, .dwg, 

.dxf, .skp). 



 

 Xuất ra các ảnh 2D các mẫu thiết kế (.jpg, .bmp, .png, .tif).In các mẫu thiết kế. 
 Hệ thống bài tập thực hành gồm 2 bài tập nhỏ và 1 bài thi cuối kỳ, tất cả thực hiện tại lớp.  
 
9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:  

- Về mặt nội dung:  
Sinh Viên được tiếp cận với một phần mềm SketchUp như một công cụ diễn tả ý tưởng 

đơn giản, nhanh gọn với giao diện đồ họa cho người sử dụng.  
Có khả năng diễn đạt không gian rất nhanh chóng và đơn giản,giúp cho người sử dụng 

có thể bắt những ý tưởng về hình khối mà không quá phụ thuộc vào kỹ thuật. 
Hệ thống quản lý đường nét và các định dạng hình khối đa dạng,nó tương đồng với hệ 

thống của các phần mềm thiết kế khác,do đó người sử dụng không bị những yếu tố quản lý 
đường nét của SketchUp chi phối. 

Khả năng cho phép mô phỏng, hiệu chỉnh góc chiếu của mặt trời vào tất cả các thời 
điểm trong năm cũng như bao quát các góc nhìn cho hiệu quả gần như tức thời.Bên cạnh đó 
SketchUp còn xác định tọa độ vị trí địa lý của đối tượng nhằm tạo ra hệ thống bóng đổ 
tương đối chính xác,điều này rất quan trọng trong việc thiết kế ở những vùng  khí hậu nhiệt 
đới như nước ta. 

 
- Về mặt kỹ năng thể hiện:  

Bản vẽ được kết xuất (render) ở tốc độ cao dựa trên tốt giản hệ mô hình đa giác thấp 
(low-poly), có phong cách trình bày độc đáo. 

Khả năng giao tiếp rộng rãi với các phần mềm mô hình khác. 
 

10. Đánh giá môn học: 
 

STT Những nội dungcần đánh giá Trọng số (%) 

1 Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ, không vắng bất kỳ buổi nào. 0% 
 

2 Thảo luận:  0% 
3 Bài tập 1: (Xem chi tiết ở mục 14).  10% 
4 Bài tập 2: (Xem chi tiết ở mục 14). 30% 
5 Bài tập cuối kỳ: (Xem chi tiết ở mục 14). 60% 
  Tổng: 100% 

 
11. Bài đọc và Tư liệu 

• The Sketchup Book Version 5 - Bonnie Roskes 
• Tự Thiết Kế Kiến Trúc Với SketchUp 

Tác giả: Nguyễn Trần Huy Vũ-Nhà xuất bản Phương đông 
• Giáo trình Thực Hành Thiết Kế Kiến Trúc - Xây Dựng - Tự Học Sketchup Bằng Hình 

Ảnh-Tác giả : Đỗ Lê Thuận-Quang Hiển-Tường Thụy.Nhà xuất bản: Nxb Đại học 
Quốc gia TPHCM 

• Thiết kế không gian nội thất – Shinei Sheji Jing Dian Ji – TQ – 1960 
• Thiết kế Nội thất – Francis D.K.Ching – NXB XD – 1996 

 
14. Lịch học:  
TUẦN 1 
Buổi 1:  
Lý thuyết:  

 Giới thiệu tổng quan Phần mềm SketchUp. 

 Một vài đặc điểm nổi bật. 

 Tóm tắt một số ưu điểm của phần mềm. 

 Ưu điểm khởi tạo.Ưu điểm tạo hình. 

 Khả năng kết nối.  

http://www.nguyenlan.com/pbook.aspx?pid=2


 

Bài tập 1: Ứng dụng nguyên lý. 

 Giới thiệu giao diện và các đặc tính của SketchUp.Thiết lập chế độ quản lý bản vẽ theo 
Tiêu chuẩn Việt Nam .(View-Tourguide-Unit. Bật chế độ Decimal ,chọn đơn vị là mm.Tắt 
Enable Snaping sẽ cho phép ta vẽ những đơn vị nhỏ ( không bị nhảy điểm ),đồng thời bỏ 
Display units format). 

  Giới thiệu các kênh quản lý trong SketchUp: 
o Quản lý theo phân cảnh. 
o  

 SV nộp bài vào cuối buổi học. GV nhận xét và trả bài vào buổi học sau. SV tự bảo quản 
bài để đóng tập và nộp bài khi kết thúc môn học.Cơ cấu tổ chức không gian trong khách 
sạn (sơ đồ chức năng, giao thông). 

 Yêu cầu bài tập 1: SV phác thảo các phối cảnh NT ứng dụng những nguyên lý thiết kế Nội 
thất đã học.…  
 

Buổi 2:  
Lý thuyết:  
 Quy trình thiết kế một không gian Nội thất. 

 Tính đồng bộ trong 1 không gian nội thất: Phong cách, chất liệu, màu sắc,…  

 Mối quan hệ giữa không gian nội thất và kiến trúc - cảnh quan ngoại thất. 

Bài tập 2: Thiết kế không gian nội thất mở. 
 Yêu cầu bài tập 2: Cho một diện tích mặt bằng vuông (10m x 10m). SV thiết kế một 

không gian mở thuộc loai hình công trình công cộng (gợi ý: Quán giải khát, khu vui chơi 
trẻ em, quán hoa, thư pháp trà quán, triển lãm sách, …). 

 SV phác thảo sơ đồ tìm ý và mặt bằng tại lớp. GVHD sửa bài, SV tiếp tục làm việc ở nhà. 
 

TUẦN 2 
Buổi 1: SV tiếp tục thực hiện bài tập 2 tại lớp. GVHD nhận xét, sửa bài. 
 
Buổi 2:  
Trả bài thiết kế nhanh: GVHD nhận xét, trả bài. SV bảo quản bài để đóng bản vẽ cuối kỳ. 
 
Giảng đề bài tập cuối kỳ: Cho một diện tích vuông (10m x 10m), SV thiết kế 1 không gian 
nhà ở gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 VS và bố trí linh động các khu vực giặt ủi, sân 
phơi... 
 Yêu cầu BT cuối kỳ:  

-  Nội dung: SV đặt ra giả thuyết về đối tượng sử dụng, điều kiện thực tế và đề xuất giải 

pháp hợp lý. Triển khai giải pháp bằng các bản vẽ: Mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng bố 

trí trần và chiếu sáng, các mặt cắt, phối cảnh, triển khi chi tiết 1 sản phẩm đồ đạc đặc 

trưng. Tỉ lệ các bản vẽ tùy chọn sao cho hợp lý.  

-  Tiến độ thực hiện: Yêu cầu SV hoàn thành phác thảo bố cục không gian chức năng trong 

buổi 5. Cuối buổi GVHD kiểm tra tiến độ, ký xác nhận. SV tiếp tục lên bài 1 phần tại nhà. 

-  Quy cách thể hiện: Trình bày trên khổ giấy A3, chất liệu tùy chọn. Thể hiện bằng tay. 
 
 
TUẦN 3 
Buổi 1: SV tiếp tục thực hiện bài tập cuối kỳ tại lớp. GVHD nhận xét, sửa bài. 

 
Buổi 2: Tiếp tục thực hiện bài tập cuối kỳ tại lớp. Cuối buổi SV đóng tập tất cả bài tập của 

môn học, nộp và ký tên vào danh sách. 



 

 
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
Các bài tập 1, 2 và bài tập cuối kỳ được đóng thành 1 tập, trình bày bìa có nội dung theo yêu 
cầu của GVHD. 

 
Trưởng khoa Trưởng ngành NT GV soạn đề cương 
  
 
 
  KTS Ngô Hoàng Việt KTS Ngô Hoàng Việt 

 
 

 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần:  3DStudioMAX Nâng cao 
2. Giảng viên giảng dạy:  

- Tên Giảng viên:  
- Giờ lên lớp: 2 buổi /tuần (10 tiết) 
- Giờ tiếp sinh viên: tại văn phòng khoa  

3. Số đơn vị học trình: 04 
4. Năm thứ:  2 
5. Phân bổ thời gian (tiết): 60 tiết 

- Thực tập phòng TN, lý thuyết + thực hành: 60 tiết 
6. Học phần tiên quyết: Tin học căn bản, AutoCad,Photoshop.. 
7. Mục tiêu của học phần: 

- Môn học trang bị cho sinh viên khả năng tư duy không gian, ứng dụng 3DS Max 
ở mức độ cơ bản dựng khung cảnh nội thất đơn giản . 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
-    Dựng khung cảnh từ ứng dụng 3DSMax, khai thác thư viện tự tạo hoặc có sẵn, tổ 

chức vật liệu, chiếu sáng, hậu cảnh, và môi trường chung trong khung cảnh, xuất 
thành ảnh . 

 
9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: 

- Hiểu rõ và nắm vững phương pháp dựng hình, tổ chức vật liệu, ánh sáng, hậu 
cảnh… 

- Có kỹ năng ở mức độ cơ bản trong việc dựng hình, thiết lập các khung cảnh nội 
thất, cũng như kỹ năng biểu diễn các vật thể 3 chiều. 

10. Đánh giá môn học:  
 

Những nội dung 
cần đánh giá Trọng số (%) 

Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ,không vắng quá 2 
buổi.Không vắng các buổi kiểm tra. 5% 

Thảo luận:Sv có quyền thảo luận và tự hướng dẫn lẫn 
nhau.  

Thuyết trình: Sv tìm hiểu về các công cụ và vấn đề 
ứng dụng mới của phần mềm. 5% 

Thi giữa học kỳ 20% 
Thi cuối học kỳ 70% 
                  Tổng: 100% 
 
11. Bài đọc và Tư liệu: 

- Architectural Rendering with 3ds Max and V-Ray: Photorealistic 
Visualization- Markus Kuhlo,  Enrico Eggert - 2010. 

 
11.1 Bài đọc chính (Sách/Giáo trình chính): 

- 3DS Max - Thiết Kế Kiến Trúc Nội Và Ngoại Thất Từ Căn Bản Đến Nâng Cao -
Phan Lê Nhật Hỷ- Thuận Hoá-2007. 

 
13. Tư liệu trực tuyến: 
Nêu những website mà SV có thể tìm tư liệu học tập: 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Enrico%20Eggert
http://www.vinabook.com/tac-gia/phan-le-nhat-hy-i8011


 

• Tiếng Việt: http://hoc3d.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ 
• Tiếng Anh: http://www.3d-tutorial.com/ 

 
14. Lịch học:  
TUẦN 1 
Buổi 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC. 

Bài 1: CÁC THAO TÁC CĂN BẢN 

• Các thao tác sao chép, quay, thay đổi tỉ lệ; Đối xứng, tạo dãy, sắp theo hướng 
(align)… 
 

Buổi 2: Bài 2: TẠO CÁC VẬT THỂ 3D CƠ BẢN 
• Các vật thể 2D (line, circle, arc…) 
• Các vật thể 3D cơ bản (box, cone, tube, sphere…) 
• Vẽ vách ngăn và tường. 
• Vẽ thang với lập trình sọan sẵn. 
• Các phương pháp chọn đối tượng. 
• Khóa chọn và bảng lệnh display. 

 
TUẦN 2 
Buổi 1: Bài 2: TẠO CÁC VẬT THỂ 3D CƠ BẢN |(tiếp theo) 

• Tính chất cuả các đường nét (spline) 
• Vẽ và Khai thác các đặc điểm cuả lưới bề mặt (mesh)   
• Nhóm đối tượng (group) 
• Tính chất thưà kế đặc điểm sau khi sao chép (clone) 
• hiệu chỉnh tức thời (instance) và hiệu chỉnh riêng (make unique). 

 
Buổi 2:Bài 3: TẠO CÁC VÂT THỂ PHỨC TẠP 

• Tạo mặt từ spline (Surface) 
 

 
 
TUẦN 3 
Buổi 1: Bài 4: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI (MODIFIERS) 
 

• Đối tượng nhiệm vụ môn học. 
• Maùy tính vaø söï trôï giuùp trong thieát keá. 
• Nhöõng quy ñònh chung cho moân hoïc: saùch, baøi taäp, taøi lieäu tham khaûo,… 
• Hình thöùc ñaùnh giaù :baøi taäp, kieåm tra, baøi taäp . 

 

• Giới thiệu 3DMAX (cấu hình, cài đặt) 
• Tổ chức giao diện . 
• Tổ chức menu . 
• Hệ thống đơn vị . 
• Vẽ các thực thể đơn giản . 
• Thao tác quan sát . 
• Mặc định truy bắt điểm. 
• Hệ Toạ độ và các điểm quy chiếu (pivot point) 
• Các vật thể 3D cơ bản (box, cone, tube, sphere…) 

• Các phép tóan Boolean 
• Vật thể tròn xoay (lathe) 
• Trượt dọc (extrude & Loft) 



 

• Mô hình lưới (mesh) 
 

TUẦN 4 
Buổi 1: Xử lý hồ sơ bản vẽ 

•  Các chi tiết trong bản vẽ (cửa,thiết bị nội thất…) 
• Thiết lập các không gian bên ngoài. 

 
TUẦN 5 
Buổi 1: Bài 6: CAMERA, CHIẾU SÁNG VÀ ÁNH SÁNG 

• Hiệu chỉnh camera. 

• Giới thiệu Vray cho 3dmax và nguồn sáng Vray. 
 

Buổi 2: Bài 7 : VẬT LIỆU STANDARD 

• UVW map  
TẠO VẬT LIỆU VRAY 

• Vật liệu Vray Mtl.  
• Vật liệu Falloff. 
• Vật liệu thư viện (Arch Materials…) 

 
 

 
TUẦN 6 
Buổi 1: Bài 8 : MỘT SỐ HIỆU ỨNG 

• Uống cong (Bend) 
• Vặn (Twist)  
• Vuốt (Taper) 
• Hiệu chỉnh bề mặt bằng Sub-object  
• Bevel profile 
• Mô hình tấm (patch) 

Buổi 2: KIỂM TRA GIỮA KÌ – bài thi vẽ biểu diễn vật thể thời gian 120 – 180 phút. 
  
 

• Import bản vẽ CAD vào 3Dmax . 
• Tiến hành dựng không gian. 

 
Buổi 2: Hoàn thiện không gian nội thất . 

• Giới thiệu các loại Camera và đèn. 
• Cách tạo và đặt camera . 

• Các lọai đèn và thông số. 
• Cách tạo và bố trí đèn. 
• Hiệu chỉnh đèn. 
• Tác dụng của nguồn sáng. 

• Các chủng lọai vật liệu 
• Vật liệu Tiles (ốp lát gạch)  
• Vật liệu Ô cờ (Checker) 
• Vật liệu Gỗ (Wood) 
• Vật liệu Cẩm thạch (marble) 
• Vật liệu Cẩm thạch Perlin (Perlin Marble) 
• Vật liệu Khía (Dent) 
• Vật liệu Đốm (Speckle) 
• Vật liệu bề mặt như phun sơn (Splat) 
• Vật liệu Gương phẳng (Flat Mirror) 



 

• Tinh chỉnh bảng setting Vray. 
• Các thao tác trong quá trình Render. 
• Hiệu ứng của nguồn sáng và hiệu ứng mội trường. 
• Gán phông 
• Chỉnh phông cho khung cảnh 

Buổi 2: KIỂM TRA CUỐI KÌ –dựng hoàn thiện không gian nội thất 120-180 phút. 
 
 

 
 
 



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH  ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI  TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Tên học phần:   Đồ án thiết kế trang thiết bị nội thất 
2. Mã học phần:  
3. Dạng học phần: Lý thuyết có thực hành 
4. Số tín chỉ: 02 (0,2) 
5. Phân bổ thời gian: 60 tiết 
6. Điều kiện ràng buộc: 

- Học phần tiên quyết:  
– Phối Cảnh, 
– Vẽ Kỹ Thuật 

- Học phần học trước: 
- Học phần song hành: 

7. Mục tiêu của học phần: 
Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử phát triển trang thiết bị nội 
thất, các thành phần cấu trúc nội thất từ đó biết phân nhóm trang thiết bị nội thất,đồng thời 
cũng giúp cho sinh viên thấy được các yếu tố tác động tới thiết kế trang thiết bị nội thất.  
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng nghiên cứu thiết kế sáng tác các dạng trang thiết bị nội 
thất, thông qua một không gian nội thất tự chọn, nắm vững chi tiết, kết cấu, phối hợp với ý 
đồ của kiến trúc. 
Về thái độ người học: Sinh viên có ý thức nâng cao nhận thức thẩm mỹ thông qua hiểu 
biết, cảm nhận về cái đẹp, cũng như công năng trong thiết bị nội thất. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
 Học phần thiết kế trang thiết bị nội thất bao gồm các phương pháp tìm hiểu về công 
năng, thẩm mỹ, đồng thời nêu ra cách thức thiết kế và thể hiện một sản phẩm cụ thể . Cấu tạo 
thành phần nội thất trang thiết bị nội thất bao gồm : đồ đạc nội thất và các thiết bị chiếu sáng, 
đồ vật trang trí khác...  
 Nêu ra các thành phần đồ đạc - một trong những thành tố cơ bản tạo một không gian ở 
đẹp và tiện nghi cho nội thất.  
 Hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án thiết kế trang thiết bị nội thất, làm quen với 
phương pháp tư duy sáng tác, tìm ý tưởng, chọn lọc và tham khảo tư liệu, bước đầu làm quen 
với thiết kế các thành phần không gian nội thất. 

Phần 1: Sơ lược lịch sử phát triển đồ đạc, những phong cách đồ đạc trong lịch sử 
Phần 2: Các thành phần cấu trúc nội thất – Phân nhóm cấu tạo nội thất. 
Phần 3: Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế đồ đạc 
Phần 4: Sáng tác 

9. Nhiệm vụ của sinh viên : 
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 

08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.   
- Bài tập: nghiên cứu thực hiện  theo yêu cầu đề bài giảng viên cung cấp. 



10. Tài liệu học tập:   
 Tài liệu bắt buộc 

– [1] The Fundamentals ProductDesign-AVA-2009 
 Tài liệu tham khảo.  

– [1] Basics Product Design_Idea searching ,David Bramston –AVA  
11. Tiêu chuẩn đánh giá: (kèm theo trọng số) 

           Thành 
phần 

Thời 
lượng Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng 

số Thời điểm 

Kiểm tra lần 1 60 
phút 

SV nộp bài vẽ đóng tập theo từng 
buổi 

30% Tuần 3 đến 
tuần 12 

Kiểm tra giữa kỳ 60 
phút 

Kiểm tra thực hành thiết kế nhành 
tại họa thất 20% Tuần 8 theo 

lịch PĐT 
Nộp bài tập cuối 
học kỳ 

120 
phút 

Nộp bài - Trình bày chi tiết sản 
phẩm trang thiết bị sáng tác. 
- Thể hiện mô hình sản phẩm thiết 
kế (tỉ lệ tự chọn) 

50% Tuần 15 

Tổng 100%  
12. Thang điểm: (Xem mục 6 của chương trình đào tạo) 
13. Nội dung chi tiết học phần :  

Phần 1: Sơ lược lịch sử phát triển đồ đạc, những phong cách đồ đạc trong lịch sử 
- Đồ đạc Ai cập. 
- Đồ đạc Hy Lạp. 
- Đồ đạc La Mã cổ đại. 
- Đồ đạc Gotic sơ khai. 
- Thời phục hưng. 
- Phong cách Baroc. 
- Đồ đạc Rococo. 
- Đồ đạc lãng mạn. 
- Đồ đạc phương Đông. 
- Viễn Đông, Trung Quốc, Nhật Bản. 
- Việt Nam . 
Phần 2:Các thành phần cấu trúc nội thất – Phân nhóm cấu tạo nội thất. 
- Chức năng và vị trí của đồ đạc trong nội thất: 
- Nhóm cấu tạo chức năng nội thất: 
- Kích thước đồ gỗ:  
- Chất liệu dùng cho thiết kế đồ đạc: 
Phần 3: Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế đồ đạc 
- Nhu cầu vật chất và văn hóa của con người. 
- Yếu tố sản xuất: vật liệu và công nghệ. 
- Yếu tố thẩm mĩ: tỷ lệ, bố cục, màu sắc, chất liệu. 
- Yếu tố kinh tế: khía cạnh kinh tế của sản xuất. 
Phần 4: Sáng tác 
- Giảng viên giảng đề, giới thiệu, gợi ý do sinh viên thực hiện đề tài. 
- Sinh viên ký đề tài, trình bày sơ bộ phác thảo, hướng thực hiện đề tài. 
- Hoàn chỉnh phác thảo (sinh viên phải có ít nhất 3 phác thảo thực hiện ý tưởng đề tài), có 

sự nghiên cứu đề tài đã chọn. 



- Nghiên cứu thị trường đồ nội thất và sáng tạo ra thiết bị nội thất mới phù hợp với chủ sở 
hữu không gian nội thất đó . Từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu rộng khi triển khai 
sản xuất  

14. Lịch trình: 

Tuần Nội dung Phương pháp 
Dạy – Học và 
Đánh giá 

Nhiệm vụ  
của sinh viên 

 Phần 1: 
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT 
TRIỂN ĐỒ ĐẠC, NHỮNG 
PHONG CÁCH ĐỒ ĐẠC TRONG 
LỊCH SỬ 

 

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 
dự đầy đủ các buổi 
học. 

1 

– Đồ đạc Ai cập: Đồ đạc được 
làm bằng gỗ cọ, gỗ dừa phủ lớp men, 
cẩn xà cừ, vỏ ốc, vàng bạc: Ghế ngồi, 
giường nằm, rương hòm, kệ đựng, 
hòm áo quan. (minh họa trang 23 – 
25). 

– Đồ đạc Hy Lạp: Được làm 
bằng gỗ tuyết tùng, thông, bách, 
dùng nhiệt để uốn cong, dùng chốt 
gỗ. (minh họa trang 37 – 38). 

– Đồ đạc La Mã cổ đại: Được 
làm bằng gỗ hồ đào, sồi, dẻ, thông, 
bách, vuông vắn, khô khan, có tính 
thực dụng. (minh họa trang 39 – 52). 

– Đồ đạc Gotic sơ khai: Khỏe 
chắc, nặng nề, theo chiều cao thẳng 
đứng. Có thêm nhiều đồ đạc trang trí 
nhà thờ. (minh họa trang 59 – 66). 

– Thời phục hưng: Đơn giản, 
dễ gia công bằng gỗ mun, chanh phủ 
bằng nhung, lụa hay da thuộc. (minh 
họa trang 80 – 88). 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 

2 

– Phong cách Baroc: Tủ có 
nhiều ngăn, đệm bọc da, vải mềm có 
đính vàng và 4 chân dát vàng. (minh 
họa trang 97 – 109). 

– Đồ đạc Rokoko: Dùng gỗ 
hồng sắc. (minh họa 115 – 120). 

– Đồ đạc lãng mạn: Được 
copy kiểu dáng và đơn giản hóa để 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint 



giảm giá thành sản xuất. 
 

3 

– Đồ đạc phương Đông: Mang 
phong cách nghệ thuật Islam, trang 
trí công phu, tỉ mỉ (Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn 
Độ, Ả rập, ảnh hưởng chạm khắc Tây 
Ban Nhà). 
– Viễn Đông, Trung Quốc, Nhật Bản: 

Đặc trưng bởi những 
đường cong lượn, chân 
được chuốt hay tiện 
tròn, được đánh bóng 
bằng vecni nâu hay đen 
hay tự nhiên. 

– Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều 
phong cách phương Đông, Trung 
Quốc. Vật liệu bằng các loại gỗ quí 
có chất lượng và tuổi thọ cao, đi theo 
bộ: Tủ chè, sập gụ, tủ chùa, tủ thờ, 
salon, trường kỷ, đôn đỡ, giá bày... 
phong cách phong kiến, trưởng giả, 
thống nhất. 

  

 Phần 2: 
CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC 
NỘI THẤT – PHÂN NHÓM CẤU 
TẠO NỘI THẤT 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

Sinh viên nghe 
giảng đề và tham 

dự đầy đủ các buổi 
học. 4 

1. Chức năng và vị trí của đồ đạc 
trong nội thất: 

Phần lớn đồ đạc gồm có các 
đồ dùng cá nhân thành bộ cho phép 
bố trí chúng linh hoạt. Những đồ này 
có thể di động và có thể bao gồm các 
thứ chuyên dụng khác nhàu, cũng 
như hòa trộn về hình dáng và phong 
cách. 

Các đồ đạc gắn vào tường cho 
phép sử dụng linh hoạt nhiều không 
gian hơn. Có một hình thức chung 
nhất để liên tục sử dụng được đồ đạc 
là giữa chúng cần xít xao với nhàu. 

Các đơn vị tủ tường modul 
hóa kê liền nhàu thành đồ đạc cố 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 



định cần kết hợp với các đồ đạc cơ 
động linh hoạt đứng riêng rẽ. 

5 

2. Nhóm cấu tạo chức năng nội 
thất: 

Sàn, tường, trần. 
Cửa sổ, cửa đi, cầu thang. 
Đồ đạc, thiết bị nội thất (thiết 

bị chiếu sáng, điều hòa không khí, 
thiết bị vệ sinh...) 

Các đồ vật trang trí nội thất 
(tranh, tượng, cây cảnh, vật lưu niệm, 
đồ sưu tập...) 

Chức năng sử dụng của đồ 
đạc thiết bị nội thất. Đồ đạc để ngồi, 
nằm, bày, đựng, thiết bị chiếu sáng, 
vệ sinh, đồ vật trang trí. 
 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

6 

3. Kích thước đồ gỗ (minh họa trang 
288): Giới thiệu một số kích thước cơ 
bản, một số kiểu dáng tiêu biểu: 
– Kiểu dáng ghế (minh họa trang 

321) 
– Kiểu dáng ghế sa lông (minh họa 

trang 323) 
– Kiểu dáng bàn (minh họa trang 

325) 
– Kiểu dáng kết hợp tủ giường 

(minh họa trang 329) 
– Kiểu dáng đồ đạc nhi đồng (minh 

họa trang 330) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

7 

4. Chất liệu dùng cho thiết kế đồ 
đạc: 

Đồ đạc có thể dùng gỗ, kim 
loại hoặc nhựa để chế tạo. Mỗi vật 
liệu có độ bền, yếu cần được thừa 
nhận, thiết kế và chế tạo nếu đồ vật 
cần phải chắc, khỏe và bền trong quá 
trình sử dụng. 

Gỗ là vật liệu tiêu chuẩn để 
chế tạo đồ đạc.  

Gỗ dán là vật liệu tấm mỏng, 
gồm một số lẻ lớp gỗ mỏng đặt 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 



vuông góc thớ gỗ và được dán ép lên 
nhàu.  

Kim loại khỏe cả chịu lực nén 
lẫn lực kéo, Kim loại có thể cho 
những thiết diện tương đối mỏng và 
dễ uốn cong để chế tạo đồ đạc.  

Nhựa là một đồng nhất để chế 
tạo theo hình dáng, hình thức, chất 
liệu bề mặt màu sắc và sử dụng.  

8 Kiểm tra tập trung theo lịch của P.ĐT   

9 

Phân loại đồ đạc và các trang thiết 
bị nội thất theo chức năng sử dụng: 

Theo chức năng sử dụng người ta 
chia ra các loại: 

– Đồ đạc để ngồi: các loại ghế 
– Đồ đạc để đựng: các loại tủ  
– Đồ đạc để bày, đặt: các loại 

bàn  
– Đồ đạc để nằm: các loại 

giường  
– Đồ đạc đa năng. 
– Thiết bị vệ sinh. 
– Thiết bị chiếu sáng.  

– Thiết bị điều hòa không khí. 

– Các đồ vật trang trí nội 
thất.  

 

 
 Phần 3: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG TỚI THIẾT KẾ ĐỒ 
ĐẠC 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

10 

– Nhu cầu vật chất và văn hóa của 
con người. 

– Yếu tố sản xuất: vật liệu và công 
nghệ. 

– Yếu tố thẩm mĩ: tỷ lệ, bố cục, 
màu sắc, chất liệu. 

– Yếu tố kinh tế: khía cạnh kinh tế 
của sản xuất. 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

 Phần 4: SÁNG TÁC Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 



11 

Giảng viên giảng đề, giới thiệu, gợi ý 
do sinh viên thực hiện đề tài. 
Sinh viên ký đề tài, trình bày sơ bộ 
phác thảo, hướng thực hiện đề tài. 
Hoàn chỉnh phác thảo (sinh viên phải 
có ít nhất 3 phác thảo thực hiện ý 
tưởng đề tài), có sự nghiên cứu đề tài 
đã chọn. 

Sv chuẩn bị bài tại 
nhà và lên lớp 
thuyết trình. 

12 

Hoàn thiện phác thảo, chọn phác thảo 
để thực hiện mô hình, trình bày tài 
liệu đã nghiên cứu về đề tài (nếu có) 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

13 

Đề ra phương hướng thực hiện mô 
hình, tạo khung sườn, kết cấu cơ bản. 
Thực hiện tạo hình tổng thể, đưa ra 
hình dáng khái quát sản phẩm đã 
thiết kế. 

Trình bày bài 
giảng bằng 
Powerpoint và các 
bài tiêu biểu. 

 

14 

Hoàn chỉnh bản vẽ, hoàn thiện mô 
hình. 
Chấm sơ bộ, giảng viên góp ý hoàn 
thiện đề tài. 

  

15 Chấm hội đồng, đánh giá kết quả đề 
tài. 

  

 
 
 
 

                                        
 

 
   

 
 

 
 

 



 

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: Đồ Án Trang Trí Cơ Sở Ngành  
2. Giảng viên giảng dạy: 

- Tên Giảng viên: (Theo phân công/mời GV thỉnh giảng). 
- Giờ lên lớp: 2 buổi (10 tiết)/ tuần/ nhóm 25 – 30 SV.  
- Giờ tiếp sinh viên: Theo sắp xếp của GVHD (trao đổi qua email hoặc tại văn phòng 
khoa). 

3. Số đơn vị học trình: 5 (75 tiết) 
4. Năm thứ: 1 – HK 2 
5. Phân bổ thời gian (tiết): 

- Lên lớp: 75 tiết, lý thuyết xen kẽ bài tập, sửa phác thảo, sửa phương án và đánh giá và 
chấm điểm từng bài tập kết thúc.  
- Thực tập phòng TN, thực hành: Yêu cầu SV chuẩn bị các nội dung nghiên cứu, phác thảo 
bản vẽ, thể hiện mô hình… theo đúng tiến độ trước khi lên lớp. 
- Khác: Yêu cầu SV nghiên cứu tự học thêm ngoài giờ lên lớp (tìm ý tưởng, phác thảo, thể 
hiện bản vẽ, mô hình, tìm kiếm chất liệu thể hiện). 

6. Học phần tiên quyết: Trang trí cơ bản, cơ sở tạo hình. 
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Tiếp nối học phần trang trí cơ sở (các kiến thức cơ bản về màu sắc và bố cục, 
họa tiết/hoa văn), học phần Trang trí cơ sở ngành bổ sung lại các kiến thức cơ bản về trang 
trí, qua đó nhập môn kiến thức trang trí nội thất (nhận diện không gian nội thất, ứng dụng 
qui tắc bố cục điểm – đường – mặt – khối. Mối quan hệ tỉ lệ giữa tường – trần – sàn, sự 
đồng bộ về hình thức trang trí không gian nội thất, màu sắc và chất liệu nội thất…), giúp 
sinh viên làm quen với việc trang  trí đúng chức năng không gian nội thất theo 1 chủ đề 
thống nhất. Hiểu được những đặc tính, những liên tưởng về tâm lý bởi màu sắc, bố cục 
trong thiết kế về nội thất. 

Kỹ năng: (1)- Kỹ năng cảm thụ thẩm mĩ không gian nội thất; (2)- Kỹ năng thể hiện bản vẽ 
tay; (3)- Kỹ năng thể hiện mô hình. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
- Đồ án chia thành 4 giai đoạn bài tập. 
- Sinh viên thực hiện bài theo nhóm (tối đa 7 nhóm/lớp). 
- SV tự chia nhỏ khối lượng công việc trong mỗi nhóm. Kết quả học phần được đánh 

giá dựa trên phần việc của từng SV và hiệu quả thống nhất chung của cả nhóm. 
- Đồ án chia thành 4 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1 – Khái quát cảm thụ về màu sắc trong không gian nội thất- (SV thuyết trình) 
o Màu sắc và ánh sáng 
o Các định đề màu sắc : nóng - lạnh - ấm; tương đồng – tương phản; các màu bổ túc… 
o Cảm nhận về màu sắc trong không gian nội thất. 

+ Giai đoạn 2 – Hoa văn – họa tiết trang trí –(SV vẽ mẫu trang trí hoa văn, họa tiết bằng 
màu, thực hiện mô hình) 
o Nhận diện một vách tường trong không gian nội thất. 
o Các nguyên lý về bố cục : hàng lối – đối xứng – tự do. 
o Chất liệu phối hợp trang trí. 
o Hoa văn truyền thống, họa tiết cách điệu sáng tác. 

+ Giai đoạn 3 – Cơ sở không gian nội thất –(SV thể hiện mô hình không gian 3 diện và 
trang trí bằng màu, chất liệu) 



 

 
o Nhận diện trang trí Tường – Trần – Sàn trong không gian nội thất. 
o Quy tắc về Điểm – Đường – Mặt – Khối. 
o Tính liên kết bố cục trang trí trong không gian nội thất. 
+ Giai đoạn 4 – Trang trí trên bề mặt khối –(SV chọn sản phẩm đồ đạc – Ghế- trang trí 
theo chủ đề tự chọn) 
o Nhận định bề mặt các dạng khối. 
o Hình thức trang trí khối đặc. 
o Hình thức trang trí khối rỗng. 
o Trang trí sản phẩm đồ đạc nội thất cụ thể. 

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: 
 Về mặt nội dung đồ án: Mỗi nhóm nghiên cứu và thực hiện bài tập mỗi giai đoạn.Bố cục, 

màu sắc, chất liệu, chủ đề, hình khối. Đồng thời, thông qua hình thức xử lý họa tiết/hoa 
văn, màu sắc, chất liệu và chủ đề, sinh viên thể hiện rõ tính sáng tạo và phong cách thiết kế 
cá nhân. 

 Về mặt kỹ năng thể hiện: Yêu cầu kỹ năng vẽ tay, kỹ năng thực hiện mô hình và kỹ năng 
xử lý khéo léo các chất liệu nghiên cứu ứng dụng.  
 

10. Đánh giá môn học:  
 

STT Những nội dung cần đánh giá Trọng số 
(%) 

1 Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ, không vắng quá 2 buổi sửa bài. 
Không được phép vắng trong buổi giảng đề. 

0% 
 

2 

Thảo luận: SV tích cực tham gia thảo luận trong các giờ giảng 
đề, sửa bài theo nhóm,… được cộng điểm khuyến khích tinh thần 
học tập vào các bài kiểm tra (tùy theo mức độ và đánh giá của 
GVHD).  

10% 

3 Bài tập 1 (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 1- 2). 15% 
4 Bài tập 2 (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 3- 4). 15% 
5 Bài tập 3 (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 5- 6).  25% 
6 Bài tập 4 (Xem chi tiết mục 14–Tuần 7- 8). 35% 
  Tổng: 100% 

 
11. Bài đọc và Tư liệu 

• Tài liệu tham khảo do GVHD cung cấp. 
• Giáo trình bố cục – Đàm Luyện – NXB Sư phạm. 
• 1001 ideas for color & paint 
• Những dữ liệu của người làm kiến trúc – Neufert – NXB KHKT – 1993 
• Kỹ thuật chiếu sáng – Patrica Van Deplanque – NXB KHKT – 2000 
• Thiết kế Nội thất – Francis D.K.Ching – NXB XD – 1996 

 
14. Lịch học:  
TUẦN 1-2 (15T) 
*Buổi 1: Giảng đề bài tập 1 

• Giới thiệu môn học: Thông tin về môn học, mục tiêu và nội dung chính, phương pháp 
dạy và học, các quy định riêng của GV đối với SV, phổ biến lịch trình… 

• GV cung cấp các kiến thức cơ bản, cung cấp nguồn tài liệu. 
- Nhắc lại khái niệm kiến thức trang trí cơ bản và các bố cục cơ bản: màu sắ và ánh 

sáng. 
- Các định đề quan trọng của màu sắc : Gam màu nóng, lạnh, ấm, cặp màu tương 

đồng, tương phản, bổ túc… 
- Tính cảm thụ và biểu cảm của màu sắc, màu ánh sáng. 



 

- Thảo luận tại lớp với SV về cảm nhận màu sắc với hình ảnh GVHD chuẩn bị 
trước. 

- Phân nhóm nghiên cứu thuyết trình buổi sau. 
*Buổi 2: Nghiên cứu tư liệu và soạn bài thuyết trình (có phản biện). 

Bài tập 01 : 
 

SV tìm chọn 3 phối cảnh nội thất (in màu - trình bày trên khổ giấy A4) phân tích thuyết trình 
file PP nhận thức, đánh giá về màu sắc nóng lạnh,tương đồng, tương phản, bổ túc… đối với 
không gian nội thất. 
*Buổi 3: Tiếp tục thuyết trình. 
TUẦN 3-4 (15T) 
*Buổi 1- giảng đề bài tập 2: Hoa Văn trang trí- Họa tiết cách điệu 

- Phương pháp tìm họa tiết 
- Họa tiết truyền thống và hiện đại 
- Ứng dụng trong trang trí một vách tường. 

   Các nguyên lý bố cục 
- Bố cục hàng lối 
- Bố cục đối xứng 
- Bố cục tự do. 
- Bố cục ứng dụng trong không gian nội thất 
*(Bài tập tại lớp sau khi nghe giảng đề) 
- SV chọn chủ đề và phác thảo nhanh tại lớp phương án. Buổi thứ 02 làm mô hình 

và chấm tiến độ, sau đó GVHD sửa bà,i SV sẽ hoàn thiện nộp chấm vào buổi thứ 
03. 

 
*Buổi 2: Phác thảo bài tập 2  

SV ứng dụng Màu sắc,Họa tiết vẽ (có thể dùng nhiều kỹ thuật thể hiện khác) trang trí 1 
vách tường với kích thước ngang 210mm x cao150mm. 
(Trình bày trên bìa cứng,tấm phôm…sau đó dán lên 1 tấm bìa làm nền, kích thước bằng 
khổ A4=210 x297mm) 
Lưu ý: SV phác thảo trang trí có chủ đề cụ thể. 
 

*Buổi 3 : Chấm điểm bài tập 2. 
 
TUẦN 5-6 (15T) 
*Buổi 1- giảng đề bài tập 3: Cơ sở tạo hình không gian nội thất theo quy tắc cơ bản 

- Điểm 
- Đường  
- Mặt 
Các yếu tố tạo hình trong không gian 
*(Bài tập tại lớp sau khi nghe giảng đề) 
SV chọn chủ đề và phác thảo nhanh tại lớp 03 phương án.Buổi thứ 2 làm mô hình và 
chấm tiến độ, sau đó GVHD sẽ chọn ra 01 phương án tốt nhất SV sẽ hoàn thiện nộp 
chấm vào buổi thứ 3. 

 
*Buổi 2: Phác thảo bài tập 3 

*Bài tập 03 : 
Dựa trên các quy tắc sv ứng dụng trang trí lên  bề mặt Tường-Trần-Sàn 

Vách tường 01 kích thước ngang 297mm x cao150mm. Vách tường 02 kích thước ngang 
210mm x cao150mm.Sàn 210mm x 297mm. 
Thể hiện trên bìa cứng,tấm phôm, giấy v.v… 
*Bài tập về nhà: Trang trí bằng vật liệu thuộc ngành nội thất,sinh viên tự cảm nhận vật 
liệu và sắp xếp bố cục trang trí kích thước = 210mm x 279mm. 



 

Lưu ý: SV phác thảo trang trí có chủ đề cụ thể. 
*Buổi 3: Chấm điểm bài tập 3. 
TUẦN 7-8- (30T) 
*Buổi 1- giảng đề bài tập 4: Trang trí trên bề mặt khối –(SV chọn sản phẩm đồ đạc – Ghế- 
trang trí theo chủ đề tự chọn) 

- Nhận định bề mặt các dạng khối. 
- Hình thức trang trí khối đặc. 
- Hình thức trang trí khối rỗng. 
- Trang trí sản phẩm đồ đạc nội thất cụ thể. 

 
*Buổi 2: Phác thảo và sửa bài tập 4.  
- SV tự tìm một sản phẩm đồ đạc nội thất (ghế - có lưng hoặc không lưng tựa) trang trí theo 
một chủ đề SV tự chọn và đăng ký. 
- Chất liệu, màu sắc tùy chọn. 
Lưu ý : Sản phẩm ghế trang trí SV có thể tác động chỉnh sửa theo ý đồ trang trí. 

      SV phác thảo trang trí có chủ đề cụ thể. 
 
*Buổi 3: Chỉnh sửa màu sắc vật liệu phác thảo. 
*Buổi 4: Chấm hội đồng bài tập 4. 
 
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
Môn học đồ án không có bài thi cuối kỳ, được đánh giá điểm theo 4 bài tập chính và thái độ 
học tập, tinh thần tham gia hăng hái trong từng bài tập (10%); Bài tập 1 (15%); bài tập 2 
(15%); bài tập 3 (25%); bài tập 4 (35%).  
 
 Trưởng khoa Trưởng ngành NT GV soạn đề cương 
  
 
 
 ThS. KTS Ngô Hoàng Việt  



 

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ NỘI THẤT 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: TRANG TRÍ CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT 
2. Giảng viên giảng dạy: 

- Tên Giảng viên: (Theo phân công/mời GV thỉnh giảng). 
- Giờ lên lớp: 2 buổi/tuần (10 tiết). 
- Giờ tiếp sinh viên: Theo sắp xếp của GVHD (trao đổi qua email hoặc văn phòng khoa). 

3. Số đơn vị học trình: 3. 
4. Năm thứ: 2. 
5. Phân bổ thời gian (tiết): 

- Lên lớp: 45 tiết, gồm các giờ lý thuyết, sửa phác thảo, sửa phương án và đánh giá đồ án.  
- Thực tập phòng TN, thực hành: Yêu cầu SV chuẩn bị các nội dung nghiên cứu, bản vẽ, 
mô hình… theo đúng tiến độ trước khi lên lớp. 
- Khác: Yêu cầu SV nghiên cứu tự học thêm ngoài giờ lên lớp (tìm ý tưởng, phác thảo, thể 
hiện bản vẽ, mô hình, tìm kiếm chất liệu thể hiện mẫu thật). 

6. Học phần tiên quyết: Trang trí cơ bản, Trang trí cơ sở ngành. 
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Tiếp nối học phần trang trí cơ sở (các kiến thức cơ bản về màu sắc và bố cục, 
họa tiết/hoa văn), học phần Trang trí chuyên ngành bổ sung các kiến thức nhập môn 
chuyên ngành nội thất (chức năng của không gian nội thất, kích thước nhân trắc cơ bản, 
mối quan hệ tỉ lệ giữa đồ đạc với đồ đạc, đồ đạc với không gian, sự đồng bộ về hình thức 
giữa các thành phần trong tổng thể, màu sắc và chất liệu nội thất,…), giúp sinh viên làm 
quen với việc bố trí đúng chức năng và trang trí các mảng, diện, khối trong 1 không gian 
nội thất theo 1 chủ đề thống nhất. 

Kỹ năng: (1)-Kỹ năng thể hiện bản vẽ tay; (2)-Kỹ năng thể hiện mô hình;(3)-Kỹ năng thể 
hiện mẫu thật. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
- Sinh viên thực hiện bài theo nhóm (tối đa 5 nhóm/lớp). 
- SV tự chia nhỏ khối lượng công việc trong mỗi nhóm. Kết quả học phần được đánh giá 
dựa trên phần việc của từng SV và hiệu quả thống nhất hài hòa trong thiết kế của cả nhóm. 
- Đồ án chia thành 2 giai đoạn: 
+ Giai đoạn 1 – Phác thảo và mô hình:  
o Sáng tạo họa tiết, tách mảng hình và nền, thể hiện khối (20cmx20cm – 15cmx20cm). 

Hình thành chủ đề cho không gian nội thất. 
o Làm mô hình góc không gian nội thất, phân tích phương án màu – phương án chất liệu 

(trong diện tích sàn khổ A3). 
+ Giai đoạn 2 – Bản vẽ phương án và thể hiện không gian nội thất tỉ lệ thật:  
o Thể hiện bản vẽ khổ A1 góc không gian nội thất. 
o Lập kế hoạch và phương án dựng góc không gian nội thất, tìm chất liệu thể hiện màu 

sắc, họa tiết sao cho hiệu quả. 
 

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: 
 Về mặt nội dung đồ án: Mỗi nhóm hoàn thiện trang trí 1 góc nội thất đáp ứng tốt yêu cầu 

công năng, hài hòa về mặt thẩm mỹ (bố cục hình khối, màu sắc, chất liệu, chủ đề). Đồng 
thời, thông qua hình thức xử lý họa tiết/hoa văn, màu sắc, chất liệu và chủ đề, sinh viên thể 
hiện rõ tính sáng tạo và phong cách thiết kế cá nhân. 



 

 Về mặt kỹ năng thể hiện: Yêu cầu kỹ năng vẽ tay, kỹ năng thực hiện mô hình và kỹ năng 
xử lý khéo léo các chất liệu nội thất khi thực hiện mẫu thật.  
 

10. Đánh giá môn học:  
 

STT Những nội dung cần đánh giá Trọng số 
(%) 

1 Dự lớp: SV đến lớp đúng giờ, không vắng quá 2 buổi sửa bài. 
Không được phép vắng trong buổi giảng đề. 

0% 
 

2 

Thảo luận: SV tích cực tham gia thảo luận trong các giờ giảng 
đề, sửa bài theo nhóm,… được cộng điểm khuyến khích tinh thần 
học tập vào các bài kiểm tra (tùy theo mức độ và đánh giá của 
GVHD).  

0% 

3 Phác thảo cá nhân (Xem chi tiết ở mục 14 – Tuần 1, buổi 2). 10% 
4 Mô hình A3 (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 3, buổi 2). 20% 
5 Bản vẽ phương án A1 (Xem chi tiết mục 14 – Tuần 4, buổi 1).  20% 
6 Góc không gian tỉ lệ thật (Xem chi tiết mục 14–Tuần 5, buổi 1). 50% 
  Tổng: 100% 

 
11. Bài đọc và Tư liệu 

• Tài liệu tham khảo do GVHD cung cấp. 
• Những dữ liệu của người làm kiến trúc – Neufert – NXB KHKT – 1993 
• Kỹ thuật chiếu sáng – Patrica Van Deplanque – NXB KHKT – 2000 
• Thiết kế Nội thất – Francis D.K.Ching – NXB XD – 1996 

 
14. Lịch học:  
TUẦN 1 
Buổi 1: Giảng đề 

• Giới thiệu môn học: Thông tin về môn học, mục tiêu và nội dung chính, phương pháp 
dạy và học, các quy định riêng của GV đối với SV, phổ biến lịch trình… 

• GV cung cấp các kiến thức cơ bản, cung cấp nguồn tài liệu. 
- Nhắc lại kiến thức về các bố cục cơ bản: Đối xứng, hướng tâm, hàng lối, tự do. Phân 

tích các bố cục trong nội thất (minh họa). 
- Kiến thức về hòa sắc, chất liệu trong không gian nội thất. 
- Phương pháp nghiên cứu hoa văn, cách điệu họa tiết và ứng dụng vào thiết kế nội thất. 
- Các số liệu nhân trắc học: Kích thước tầm hoạt động của con người.  

• Các yêu cầu của đồ án, tiến độ thực hiện. 

• Các nguồn tài liệu tham khảo.  

• Phân nhóm SV, thảo luận và đăng ký không gian chức năng (mỗi nhóm 1 không gian). 
Buổi 2: Phác thảo họa tiết, đăng ký không gian chức năng. 
Mỗi cá nhân phác thảo riêng 1 chủ đề họa tiết trang trí phù hợp với không gian mà nhóm đã 
đăng ký. GVHD sửa và chấm họa tiết, lấy điểm thành phần phác thảo riêng của từng sinh viên 
(10%). Chọn 1 phác thảo tốt nhất của nhóm, yêu cầu sv bắt đầu họp nhóm và phát triển phác 
thảo, đưa họa tiết được chọn vào mô hình không gian, dự kiến chất liệu thể hiện.  
 
TUẦN 2 
Buổi 1: Thể hiện bộ phác thảo họa tiết 3D (nét, mảng, khối trong không gian). 
Sửa bài trên bản vẽ phác thảo 3D (phối cảnh). Mỗi nhóm phát triển họa tiết được chọn thành 1 
bộ họa tiết thể hiện dưới nhiều hình thức (nét, mảng, khối), mức độ (tỉ lệ lớn – nhỏ, dày – 
mỏng, đậm – nhạt, …) và dự kiến chất liệu, bố cục cụ thể vị trí của họa tiết trong không gian 
đã chọn. 



 

 
Buổi 2: Thể hiện khối mô hình góc không gian  
Sửa bài trên phác thảo mô hình. Mỗi nhóm thể hiện 1 mô hình dựa trên bản vẽ phác thảo buổi 
trước, mô tả chất liệu giống với ý đồ thiết kế không gian thật.  
 
TUẦN 3 
Buổi 1: Thể hiện màu sắc, chất liệu mô hình góc không gian 
Sửa bài trên phác thảo mô hình. Mỗi nhóm chỉnh sửa hoàn thiện màu sắc của không gian trên 
1 mô hình.  
 
Buổi 2: Chấm điểm mô hình (20%) 
Đầu buổi, GVHD dựa trên tổng thể chung và từng thành phần của mô hình để chấm điểm 
riêng cho từng SV (SV cùng nhóm có thể có số điểm khác nhau). Yêu cầu mô hình: 

 Diện tích sàn A3, tỉ lệ phù hợp. 
 Thể hiện rõ ý đồ thiết kế, bộ họa tiết theo chủ đề vừa thống nhất vừa phong phú.  
 Chất liệu, màu sắc hài hòa, kỹ năng khéo léo… 

GVHD nhận xét hiệu quả mô hình, định hướng lựa chọn chất liệu cho mẫu thật.  
 
TUẦN 4 
Buổi 1: Trình bày bản vẽ A1 và phương án thể hiện chất liệu mẫu thật. 
Sửa bài trên bản vẽ khổ A1, bao gồm các thành phần sau:  

 Mặt bằng bố trí, mặt cắt chi tiết kích thước không gian thiết kế (TL: 1/50, 1/100…) 
 Ghi đầy đủ tiêu đề và khung tên  
 Ghi kích thước đồ đạc nội thất. Mẫu sáng tác trang trí 15x20cm; 20X20cm, có thể hiện 

chất liệu. 
 Phối cảnh thể hiện kích thước 30cm x 40 cm 

 
Buổi 2: Duyệt tổng thể và chi tiết.  
GVHD kiểm tra lại bản chỉnh sửa khổ A1 (nếu chưa đạt), phương án thể hiện mẫu thật, ý 
tưởng sắp đặt những đồ vật trang trí phụ trợ.  
 
TUẦN 5 
 
Buổi 1: Hoàn thiện các thành phần đồ án. 
Sinh viên tự họp nhóm để hoàn thiện bài ở nhà.  
Yêu cầu thể hiện góc không gian với tỉ lệ thật: 

 Diện tích sàn tùy chọn (tham khảo ý kiến GVHD) 
 Chất liệu, màu sắc hài hòa, kỹ năng khéo léo… 
 Phụ kiện trang trí phù hợp hấp dẫn, ánh sáng tinh tế. 

 
Buổi chấm bài:  
Lịch chấm bài tập trung, theo sắp xếp của GVHD và phù hợp với lịch học của các nhóm lớp.  
Yêu cầu sinh viên đến trước giờ chấm, chuẩn bị trong vòng 120 phút, sắp đặt không gian 
trưng bày đồ án sao cho đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ, không xảy ra đổ vỡ trong quá trình chấm 
bài.  
 
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:  
Môn học đồ án không có bài thi cuối kỳ, được đánh giá điểm theo 4 thành phần chính: Phác 
thảo cá nhân (10%), Mô hình (20%), Bản vẽ phương án A1 (1 tờ) (20%), Góc không gian tỉ lệ 
thật (50%).  
 
 Trưởng khoa Trưởng ngành NT GV soạn đề cương 
  
 
 
  KTS Ngô Hoàng Việt  
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