
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

 Tên môn học: TIN HỌC  

 Mã môn học: MH_05 

 Số tín chỉ: 3 

 Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui _ Bậc Cao đẳng _ Chuyên ngành Công 
nghê ̣ ky ̃ thuâṭ điều khiển và tư ̣đôṇg hóa  

 Loại môn học:  

 Bắt buộc:  

 Lựa chọn:  

 Các môn học trước: Không yêu cầu 

 Phân bố thời gian hoc̣:  

 Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 

 Làm bài tập, thực hành: 58 tiết 

 Kiểm tra: 2 tiết 

 Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: KHOA KỸ THUẬT CƠ SỞ 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:  

Về kiến thức 

Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghê ̣thông tin; sử dụng 

máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet. 

Về kỹ năng 

- Nhâṇ biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần 

mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;  

- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy 

tính và sử dụng máy in; 

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo 

đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; 

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để 

tính các bài toán thực tế; 

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung 

cần thiết; 

- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, 

tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng; 
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- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ 

liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo 
vệ thông tin; 

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và 

bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách 

nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề 

nghiệp; 

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông 

tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp 

sau này. 

4. Tài liệu học tập 

 Tài liêụ hoc̣ tâp̣ chính: 

[1] Tài liệu dạy học Môn Tin học – Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng - Kèm 
theo Công văn số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 

của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

 Tài liêụ tham khảo: 

[1] Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition  - Joan Lambert and Curtis Frye, 

Microsoft, 2015. 

[2]. Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition - Peter Weverka, John Wiley 

& Sons, 2016 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

 Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học 

 Làm các bài tập vận dụng các vấn đề đã học nhằm nắm vững kiến thức hơn. 

 Tự học. 

 Sinh viên làm đề tài tiểu luận, báo cáo tiểu luận. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học. 

 Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư việc và 
internet. 

 Yêu cầu làm bài tập đầy đủ, chủ động tự tìm hiểu trước khi hỏi giáo viên. 

 Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài  kiểm 

tra. 

7. Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10 

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

https://www.amazon.com/Joan-Lambert/e/B002BLUADS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Peter-Weverka/e/B001HCZ9YM/ref=dp_byline_cont_book_1
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8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 40%,  

8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60% 

 Hình thức thi: Thực hành. 

 Thời lượng thi: 90 phút 

 Sinh viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Số 

 TT 
Tên chương 

Tổng 

 số 

Thời gian (giờ) 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 
Chương I. Hiểu biết về công nghệ 

thông tin cơ bản 
5 3 2   

2 Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản 6 2 4   

3 Chương  III.  Xử lý văn bản cơ bản 17 2 15  

4 Kiểm tra  1   1 

5 Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản 29 4 25  

6 Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản 11 2 9  

7 Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản 5 2 3  

8 Kiểm tra  1   1 

  Tổng cộng 75 15 58 2 

 


