
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THEO TÍN CHỈ 

 HỌC PHẦN: DÂN SỐ HỌC 

HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC 

 

1. Thông tin chung về học phần                                

           - Tên học phần: Dân số học 

           - Mã học phần 

           - Số tín chỉ: 02 

           - Học phần: - Bắt buộc:   

                               - Lựa chọn:  

           - Các học phần tiên quyết: Không bắt buộc 

           - Các học phần kế tiếp: Không bắt buộc 

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

           - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Lý thuyết: 15   

+ Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận trên lớp: 13 

+ Thực tập tại cơ sở   

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn  

+ Kiểm tra đánh giá:02   

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60     

           - Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách học phần: Khoa Cơ sở/ tổ Khoa học xã hội. 

           

           2. Mục tiêu của học phần 

            Kiến thức 

- Biết được đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của học phần dân 

số học. 

- Trình bày được tình hình dân số thế giới và dân số Việt Nam. 

- Biết và xác định được quy mô dân số, sự phân bố dân cư và cơ cấu dân số. 
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- Trình bày được các yếu tố biến động của dân số: mức sinh, mức chết, di dân, đô thị hóa, từ đó, 

phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới các yếu tố biến động đó cũng như ảnh hưởng của các yếu tố 

biến động dân số tới kinh tế, văn hóa, xã hội. 

- Phân tích được mối liên hệ giữa dân số và phát triển như mối liên hệ giữa dân số với các yếu 

tố: kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường. 

- Xác định được các phương pháp dự báo dân số và quan điểm xây dựng chính sách dân số.  

           Kỹ năng 

         - Xử lý được số liệu để đánh giá các yếu tố và quá trình dân số như: quy mô, cơ cấu dân số, … 

        - Đo lường các chỉ số biến động dân số như mức sinh, mức chết, di dân, … 

        - Đo lường được các chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa dân số và phát triển. 

        - Phân tích được các xu hướng biến động của các thành phần  chính của dân số, phân tích nhân 

khẩu như phân tích các tỉ suất, lược đồ, bảng tính toán, … 

        - Dự báo dân số và xây dựng chính sách dân số phù hợp từ số liệu thực tế. 

Thái độ 

         - Nhận thức đúng đắn ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu các yếu tố của dân số học tác động 

đến các chính sách kinh tế, xã hội trong đó có chính sách về quản lý đất đai.  

        - Chủ động trong việc tìm hiểu, thu thập, cập nhật  số liệu phục vụ nghiên cứu các yếu tố hay 

quá trình dân số. 

        - Tích cực trong học tập, nghiên cứu để góp phần xây dựng được các chính sách dân số khả thi, 

có hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

 Nhiệm vụ của học phần “Dân số học” là trang bị cho sinh viên những kiến thức về:  Đối tượng 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của dân số học, tình hình dân số thế giới và 

dân số Việt Nam;  Quy mô, sự phân bố dân cư và cơ cấu dân số; Các yếu tố biến động dân số: mức 

sinh, mức chết, di dân và đô thị hóa; Mối liên hệ giữa dân số và phát triển: dân số và kinh tế, dân số 

và các vấn đề xã hội, dân số và tài nguyên và môi trường; Phương pháp dự báo dân số và chính sách 

dân số.  

4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục) 

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN DÂN SỐ HỌC 

1.1 Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Khái niệm dân số 

1.1.2. Khái niệm dân số học 

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của dân số học 

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của dân số học 



1.2.2. Phạm vi nghiên cứu của dân số học 

1.3. Phương pháp nghiên cứu dân số học 

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của dân số học 

1.5. Tình hình dân số thế giới và Việt Nam 

1.5.1. Tình hình dân số thế giới 

1.5.2. Tình hình dân số Việt Nam 

CHƯƠNG 2: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ 

2.1.  Các nguồn số liệu dân số 

2.1.1.  Tổng điều tra dân số 

2.1.2.  Thống kê hộ tịch 

2.1.3.  Điều tra mẫu về dân số 

2.2.  Quy mô và sự phân bố dân cư 

2.2.1.  Quy mô gia tăng dân số 

2.2.2.  Phân bố dân cư 

2.3.  Cơ cấu dân số 

2.3.1.  Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính 

2.3.2.  Tháp dân số 

CHƯƠNG 3: MỨC SINH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

3.1.  Khái niệm và các thước đo đánh giá mức sinh 

3.1.1.  Khái niệm mức sinh 

3.1.2. Các thước đo đánh giá mức sinh 

3.1.3. Tái sinh sản 

3.2. Biến động mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng 

3.2.1. Xu hướng biến động mức sinh 

3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng  

CHƯƠNG 4: MỨC CHẾT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

4.1. Khái niệm và các thước đo đánh giá mức chết  

4.1.1. Khái niệm mức chết 

4.1.2. Các thước đo đánh giá mức chết 

4.1.3. Bảng sống 

4.2. Những đặc trưng về chết  

4.3. Xu hướng biến động mức chết và các yếu tố ảnh hưởng 

4.3.1. Xu hướng biến động mức chết 

4.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng 



CHƯƠNG 5: DI DÂN VÀ ĐÔ THỊ HÓA 

5.1. Di dân      

5.1.1. Khái niệm di dân và phân loại di dân 

5.1.2. Các phương pháp đo lường di dân 

5.1.3. Ảnh hưởng của di dân đến phát triển dân số và kinh tế - xã hội 

5.2.  Đô thị hóa 

5.2.1. Khái niệm đô thị hóa và các đặc trưng chủ yếu 

5.2.2. Các thước đo đô thị hóa 

5.2.3. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển dân số và kinh tế - xã hội 

CHƯƠNG 6: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN   

6.1.  Dân số và kinh tế   

6.1.1.  Dân số và nguồn lao động 

6.1.2. Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế 

6.1.3. Ảnh hưởng của dân số đến tiêu dùng và tích lũy 

6.2. Dân số và các vấn đề xã hội 

6.2.1. Dân số và giáo dục 

6.2.2. Dân số và y tế 

6.2.3.  Dân số và văn hóa 

6.3. Dân số và tài nguyên và môi trường 

6.3.1. Dân số và tài nguyên 

6.3.2. Dân số và ô nhiễm môi trường   

 

CHƯƠNG 7: DỰ BÁO VÀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ 

7.1.  Dự báo dân số 

7.1.1.  Khái nhiệm và phân loại dự báo dân số 

7.1.2.  Các phương pháp dự báo dân số 

7.2.  Chính sách dân số 

7.2.1. Khái niệm và phân loại chính sách dân số 

7.2.2.  Xây dựng chính sách dân số 

7.2.3.  Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam 

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

           - Học liệu bắt buộc  

1. Tống Văn Đường, (1997), Dân số học, NXB Giáo dục. 

    - Học liệu tham khảo  



2.  Pháp lệnh dân số năm 2003. 

3. Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008. 

4. Nghị định số 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh Dân số. 

5. Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi 

Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. 

6. Nghị định số 18/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 

20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 

10 của Pháp lệnh Dân số. 

7. Thái Thị Ngọc Dư (1998), Giáo trình Dân số học, Đại Học Mở - Bán Công TP Hồ Chí Minh, 

1998. 

8. PGS.TS Trần Nam Phương (2011), Giáo trình Dân số và phát triển, NXB Đại học kinh tế quốc 

dân. 

9. Bùi Thị Thanh Vân - Trần Đình Vinh, Giáo trình Dân số học, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí 

Minh. 

10. PGS.TS. Nguyễn Đình Cử - ThS Lưu Bích Ngọc, Tác động của dân số đến kinh tế ở Việt 

Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ĐH KTQD, số 37/2000, tr 3 – 6. 

11. Tổng cục thống kê (2013), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 

tháng 1/2013: Những kết quả chủ yếu, NXB Thống kê. 

12. ThS. Bùi Thị Hạnh, Phương pháp và khả năng tính toán chỉ tiêu tổng tỷ suất sinh (tfr) qua 

khảo sát Hà Nội, Tạp chí dân số và phát triển, số 3/2015. 

13. ThS. Nguyễn Ngọc Anh – ThS Nguyễn Minh Hồng- ThS Nguyễn Bảo Trung, Dự báo dân số 

Việt Nam đến năm 2049: áp dụng phương pháp dự báo mức sinh, tuổi thọ của LHQ, Tạp chí Dân 

số và Phát triển, số 11/2014. 

14. Đoàn Văn Trường, Tác động của di cư lao động đối với phát triển kinh tế - xã hội của nơi đi 

và nơi đến, Tạp chí dân số và phát triển, số 1/2014. 

6. Hình thức tổ chức dạy học 

6.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành 
Tự học, 

chuẩn bị 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo luận 

Chương 1 2    4 6 

Chương 2 2 1   6 9 



Chương 3 2 1 1  8 12 

Chương 4 2 2 1  10 15 

Chương 5 2 1 1  8 12 

Chương 6 3 1 2  12 18 

Chương 7 2 2   8 12 

Kiểm tra, 

đánh giá 

2    4 6 

Tổng 17 8 5  60 90 

 

 6.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể  

 Tuần 1 - Chương 1- Nhập môn dân số học 

Hình thức tổ chức dạy học Nội dung chính 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý thuyết N1: 1.1. Các khái niệm 

cơ bản 

N1: 1.2. Đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu của 

Dân số học 

N1: 1.5. Tình hình dân 

số thế giới và dân số Việt 

Nam. 

 

- Đọc [1] Tr. 07 – 

11. 

- Đọc [8] Tr 8 -14 

Bài tập   

Thảo luận    

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3: 1.3. Phương pháp 

nghiên cứu dân số học 

N3:  1.4.  Ý nghĩa thực 

tiễn của dân số học 

 

- Đọc [1] Tr 12 – 

13 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn Tư vấn về học phần Chuẩn bị câu hỏi 

 

  



Tuần 2 - Chương 2 – Quy mô và cơ cấu dân số (Nội dung 1, 2: Số liệu dân số; quy mô và sự 

phân bố dân cư):  

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

Chuẩn bị 

Lí thuyết N1:  2.1.1. Tổng điều tra dân 

số 

N1:  2.2. Quy mô và sự phân 

bố dân cư 

 

- Đọc [1] Tr.15- 16  

- Đọc [1] Tr.18 - 21 

 

 

Bài tập N1:  Đo lường các chỉ số về 

dân số trung bình năm, tỷ lệ 

tăng dân số trung bình năm 

Làm bài tập 

Thảo luận    

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3:   2.1.2. Thống kê hộ tịch 

N3:  2.1.3. Điều tra mẫu về 

dân số 

 

Đọc [1] Tr.16, 17. 

 

 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 3 - Chương 2: Quy mô và cơ cấu dân số (Nội dung 3: Cơ cấu dân số)  

  - Chương 3: Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng (Nội dung 1: Khái niệm và các thước đo 

đánh giá mức sinh) 

   

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý thuyết N1:  2.3.1. Cơ cấu dân số 

theo độ tuổi và giới tính 

N1: 3.1.1. Khái niệm 

mức sinh 

N1:  3.1.2. Các thước đo 

đánh giá mức sinh 

 

- Đọc [1] Tr.21 - 23 

- Đọc [1] Tr. 28 – 32 

- Đọc [11], [12] 



Bài tập   

Thảo luận    

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3:  2.3.2. Tháp dân số 

 

- Đọc [1] Tr. 23 -26. 

- Đọc [1] Tr.32 – 35 

- Nộp báo cáo 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 4- Chương 3: Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng (Bài tập và thảo luận) 

 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lí thuyết   

Bài tập N1: Đo lường các chỉ 

tiêu đánh giá mức sinh 

 

Thảo luận  N2:  3.1.3.  Tái sinh sản - Phân công theo nhóm 

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3: 3.2.1. Xu hướng 

biến động mức sinh 

 

 

- Đọc [1] Tr.35 – 37 

- Đọc [8] Tr. 51 – 53 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 5 -   Chương 3: Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng (Nội dung 2: Xu hướng biến động mức 

chết và các yếu tố ảnh hưởng) 

  -  Chương 4: Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng (Nội dung 1: Khái niệm và các thước đo 

đánh giá mức chết) 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

Chuẩn bị 

Lí thuyết N1:    3.2.2. Các yếu tố 

ảnh hưởng 

- Đọc [1] Tr. 37 – 40 

- Đọc [8] Tr. 53 – 56 



N1: 4.1.1. Khái niệm 

mức chết 

N1:  4.1.2. Các thước đo 

đánh giá mức chết 

- Đọc [1] Tr.42 - 46 

-  Đọc [11]  

Bài tập   

Thảo luận    

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3:   4.1.3. Bảng sống 

 

- Đọc [1] Tr.47 - 53 

- Nộp báo cáo 

 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 6- Chương 4- Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng  (Bài tập) 

 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

Chuẩn bị 

Lí thuyết   

Bài tập N1: Thực hành đo lường 

các chỉ tiêu đánh giá mức 

chết: tỷ suất chết thô, tỷ 

suất chết đặc thù. 

N2: Thực hành đo lường 

xác suất chết của một độ 

tuổi, nhóm tuổi, số người 

sống đến tuổi x. 

 

Thảo luận    

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu   

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 7- Chương 4- Mức chết và các yếu tó ảnh hưởng (Nội dung 2,3: Đặc trưng của chết; xu 

hướng biến động và các các yếu tố ảnh hưởng) 



Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lí thuyết N1: 4.3.2. Các yếu tố ảnh 

hưởng 

- Đọc [1] Tr. 54, 55 

 

Bài tập   

Thảo luận  N2: 4.2. Những đặc 

trưng về chết  

 

- Đọc [1] Tr. 55 – 59 

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3: 4.3.1. Xu hướng 

biến động mức chết  

- Đọc [1] Tr. 53 – 54 

- Đọc [8] Tr. 68 – 72 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 8 – Ôn tập, kiểm tra 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

Chuẩn bị 

 - Hướng dẫn ôn tập (1 

tiết) 

- Kiểm tra (1 tiết) 

 

 

Tuần 9 - Chương 5 -  Di dân và đô thị hóa (Nội dung 1: Di dân) 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lí thuyết N1: 5.1.1. Khái niệm di 

dân và phân loại di dân 

N1: 5.1.2. Các phương 

pháp đo lường di dân 

 

- Đọc [1] Tr.60 - 65 

 

Bài tập N1: Thực hành đo lường 

các chỉ số đánh giá quá 

trình di dân 

 

Thảo luận    



Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu  

 

 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 10- Chương 5- Di dân và đô thị hóa (Nội dung 2: Đô thi hóa) 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lí thuyết N1: 5.2.1. Khái niệm di 

dân và các đặc trưng chủ 

yếu 

N1:    5.2.2. Các thước 

đo đô thị hóa 

 

- Đọc [1] Tr.67 - 70 

 

Bài tập   

Thảo luận  N2: 5.1.3. Ảnh hưởng 

của di dân đến phát triển 

dân số và kinh tế - xã hội 

 

Phân công theo nhóm 

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3:    5.2.3. Ảnh hưởng 

của đô thị hóa đến phát 

triển dân số và kinh tế - 

xã hội 

 

- Đọc [1] Tr.70,71 

- Nộp báo cáo 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 11- Chương 6 - Dân số và phát triển (Nội dung 1: Dân số và kinh tế) 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lí thuyết N1:  6.1.1.  Dân số và 

nguồn lao động 

- Đọc [1] Tr. 72 – 80] 

- Đọc [8]; [10] 



N1:  6.1.2. Gia tăng 

dân số và tăng trưởng 

kinh tế 

 

 

Bài tập N1: Thực hành đo lường 

các thước đo cơ bản của 

dân số và nguồn lao 

động. 

 

Thảo luận    

 

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3 :  6.1.3. Ảnh hưởng 

của dân số đến tiêu dùng 

và tích lũy 

 

- Đọc [1] Tr. 80, 81. 

- Đọc [9] Tr. 80 - 87 

 - Nộp báo cáo 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 12 - Chương 6- Dân số và phát triển (Nội dung 2: Dân số và các vấn đề xã hội) 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lí thuyết N1:  6.2.1. Dân số và 

giáo dục 

 

- Đọc [1] Tr. 87 - 92 

 

Bài tập   

Thảo luận  N2:  6.2.2. Dân số và 

y tế 

 

- Đọc [1] Tr. 92 – 95  

- Phân công tho nhóm 

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3: 6.2.3. Dân số và văn 

hóa 

- Đọc [9] Tr. 88 – 92 

- Nộp báo cáo 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 



Tuần 13 - Chương 6- Dân số và phát triển (Nội dung 3: Dân số và tài nguyên và môi trường)   

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

Chuẩn bị 

Lí thuyết N1:  6.3.1. Dân số và 

tài nguyên 

 

- Đọc [1] Tr. 96, 97 

 

Bài tập   

Thảo luận  N2:  6.3.2. Dân số và 

ô nhiễm môi trường 

Phân công theo nhóm 

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu   

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 14 - Chương 7 – Dự báo và chính sách dân số (Nội dung 1: Dự báo dân số) 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

Chuẩn bị 

Lí thuyết N1:  7.1.  Khái niệm và 

phân loại 

N1: 7.2. Các phương 

pháp dự báo dân số 

- Đọc [1] Tr. 110- 113 

 

Bài tập N1: Thực hành các 

phương pháp dự báo dân 

số 

 

Thảo luận    

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu   

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

Tuần 15 - Chương 7- Dự báo và chính sách dân số (Nội dung 2:Chính sách dân số) 

Hình thức tổ chức dạy 

học 
Nội dung chính 

Yêu cầu SV 

Chuẩn bị 



Lí thuyết N1:    7.2.1. Khái niệm 

và phân loại chính sách 

dân số 

N1:    7.2.2.  Xây dựng 

chính sách dân số 

 

- Đọc [1] Tr.114-119 

- Đọc [2], [3] 

Bài tập N1:   Thực hành xây 

dựng chính sách dân số 

từ các số liệu cho sẵn 

 

Thảo luận    

Thực hành, thí nghiệm...   

Tự học, tự nghiên cứu N3: 7.2.3. Chính sách 

dân số kế hoạch hóa gia 

đình ở Việt Nam 

 

- Đọc [1] Tr.120 - 122  - Đọc [2], 

[3], [4], [5]. 

 - Nộp báo cáo 

Kiểm tra đánh giá   

Tư vấn   

 

7. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

 Yêu cầu: 

- SV đi học đầy đủ, đúng giờ, có thái độ nghiêm túc và cầu thị trong học tập; tích cực tham gia 

trong các giờ thảo luận trên lớp; chuẩn bị bài (phần tự học đầy đủ và tốt).  

- Nếu không chuẩn bị bài do giảng viên yêu cầu lần 1 thì bị trừ 0,5 điểm ý thức chuẩn bị bài; 

Từ lần thứ 2 trở đi bị trừ 1 điểm trên một lần vi phạm. 

Quyền lợi:  

- Sinh viên nào tham gia viết tiểu luận môn học theo yêu cầu của giảng viên và đạt kết quả tốt 

(8 điểm trở lên)  thì được miễn làm bài kiểm tra số 2. 

- Trong các hoạt động thảo luận và làm bài tập thực hành (ở chương 4 và chương 6), sinh viên 

nào đạt được điểm cao thì được cộng 1, 2 hoặc 3 điểm vào điểm của bài kiểm tra giữa học phần – 

điểm tối đa sau khi được cộng là 10 điểm. Cụ thể: 

 

       TT Điểm bài thực hành Điểm giừa kỳ 

1 8 điểm + 1 điểm 



2 9 điểm + 2 điểm 

3 10 điểm + 3 điểm 

 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

TT 
ĐÁNH GIÁ 

BỘ PHẬN 

TRỌNG 

SỐ 

HÌNH THỨC ĐÁNH 

GIÁ 

ĐƠN VỊ 

TỔ CHỨC 

GHI 

CHÚ 

1 Chuyên cần, nhận thức 

và thái độ tham gia 

thảo luận, kiểm tra 

thường xuyên vv… 

 

 

10% 

 

Theo dõi, quan sát, ghi 

chép, vv… 

 

Giảng viên 

đứng lớp. 

 

 

 

2 

 

 

Kiểm tra giữa học phần 

 

 

20% 

- Hình thức kiểm tra: viết 

(trắc nghiệm hoặc tự luận), 

vấn đáp, viết tiểu luận, làm 

bài tập lớn, thực hành, 

vv… 

- Số lần kiểm tra và hệ số 

của từng bài (2 bài) 

Giảng viên 

đứng lớp. 

 

 

 

3 

 

 

Thi kết thúc học phần 

 

 

70% 

 

 

Thi viết:  Tự luận  

 

 

Phòng Đào 

tạo tổ chức 

thi. 

 

 

                                                                                    Ngày ......... tháng ...... năm...... 

  

 

 

 

              Hiệu trưởng 

 

 

 

 

     TS. Dương Xuân Thao 

Trưởng khoa 
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Trưởng bộ môn 
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