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uû ban nh©n d©n 

tØnh thanh ho¸ 

Trêng ®¹i häc hång ®øc 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

         

                                  Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 

(Theo hÖ thèng tÝn chØ) 
 

Tªn ch¬ng tr×nh:   S ph¹m VËt Lý 

Tr×nh ®é ®µo tµo:    §¹i häc  

 Ngµnh ®µo t¹o:      S ph¹m VËt Lý 

 Lo¹i h×nh ®µo t¹o:   ChÝnh quy. 

 
(Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè          /Q§-§HH§, ngµy       /6/2009 

cña HiÖu trëng Trêng §¹i häc Hång §øc) 
 

        1. Môc tiªu ®µo tµo 

1.1. Môc tiªu chung 

§µo t¹o cö nh©n khoa häc ngµnh VËt lý thuéc khèi ngµnh s ph¹m cã kiÕn 

thøc v÷ng vµng vÒ khoa häc c¬ b¶n vµ khoa häc gi¸o dôc, cã kü n¨ng s ph¹m; 

®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng hiÖn nay. 

1.2. Môc tiªu cô thÓ 

1.2.1. VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc 

TuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc, víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. Cã phÈm 

chÊt c¬ b¶n cña nhµ gi¸o trong nhµ trêng XHCN ViÖt Nam. ThÊm nhuÇn thÕ giíi 

quan M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh, yªu ngêi häc, yªu nghÒ, cã ý thøc 

tr¸ch nhiÖm cao, cã ®¹o ®øc tèt vµ cã t¸c phong mÉu mùc cña nhµ gi¸o. 

1.2.2. VÒ kiÕn thøc 

- Cã kiÕn thøc chuyªn m«n c¬ b¶n vÒ VËt lý, réng vµ chuyªn s©u; kü n¨ng 

thùc hµnh nghÒ nghiÖp, nghiÖp vô s ph¹m v÷ng ch¾c; kh¶ n¨ng thÝch øng cao víi 

c¸c trêng phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ; tiÒm n¨ng v÷ng vµng 

®Ó chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp vµ thuËn lîi trong viÖc häc tiÕp nh÷ng bËc häc cao 

h¬n. 

- Cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn nhanh vµ øng dông cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, 

gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo xu híng tÝch 

cùc ho¸ ®èi tîng. 

1.2.3. VÒ kü n¨ng 

         - Cã ph¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc vµ chuyªn nghiÖp, cã t duy hÖ thèng 

vµ t duy ph©n tÝch, kh¶ n¨ng t¸c nghiÖp ®éc lËp vµ s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng tù häc vµ 

tù nghiªn cøu, kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ lµm viÖc theo nhãm, héi nhËp ®îc trong 

m«i trêng quèc tÕ vµ khu vùc. 
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- Cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ ®æi míi néi dung, ph¬ng ph¸p, h×nh 

thøc tæ chøc d¹y vµ häc, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ë phæ th«ng, cã ®ñ n¨ng lùc 

øng dông c«ng nhÖ th«ng tin, sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i trong d¹y 

häc vµ nghiªn cøu nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. 

 - Cã kü n¨ng nghiªn cøu, thùc hµnh thÝ nghiÖm, øng dông c¸c thµnh tùu 

khoa häc trong thùc tiÔn s¶n xuÊt, ®êi sèng vµ gi¶ng d¹y cho häc sinh. 

1.2.4. VÒ søc khoÎ: Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô. 

2. Thêi gian ®µo t¹o: 4 n¨m (48 th¸ng). 

3. Khèi lîng kiÕn thøc toµn kho¸: 132 tÝn chØ (cha tÝnh c¸c m«n Gi¸o 

dôc thÓ chÊt vµ Gi¸o dôc quèc phßng) 

4. §èi tîng tuyÓn sinh:  Theo Quy chÕ tuyÓn sinh cña Bé GD&§T. 

5. Quy tr×nh ®µo t¹o, ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp 

 Thùc hiÖn theo Quy chÕ ®µo t¹o ®¹i häc, cao ®¼ng chÝnh quy theo hÖ thèng 

tÝn chØ, ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BGD§T ngµy 15/7/2007 cña 

Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 

6. Thang ®iÓm: Theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BGD§T 

7. Néi dung ch¬ng tr×nh: 132 tÝn chØ 

7.1 KiÕn thøc gi¸o dôc ®¹i c¬ng 42 

7.1.1 Lý luËn chÝnh trÞ  10 

7.1.2 Ngo¹i ng÷ 7 

7.1.3 To¸n, Tin, KHTN vµ M«i trêng 15 

         + B¾t buéc 12 

         + Tù chän 3 

7.1.4. Gi¸o dôc thÓ chÊt 75 t 

7.1.5. Gi¸o dôc quèc phßng 165 t 

7.1.6. KiÕn thøc nghiÖp vô chung khèi ngµnh 10 

7.2 KiÕn thøc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp 77 

         + B¾t buéc 61 

         + Tù chän 16 

7.3. KiÕn thùc nghiÖp vô s ph¹m, KLTN 13 

7.3.1 KiÕn tËp s ph¹m 2 

7.3.2. Thùc tËp s ph¹m 5 

7.3.3. Kho¸ luËn TN/HP thay thÕ 6 
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Khèi kiÕn thøc gi¸o dôc ®¹i c¬ng 42 

              

I Lý luËn chÝnh trÞ 10               

1 1.NML1.D1..2 

Nguyªn lý cơ bản của chủ nghĩa 

M¸c – Lªnin 1 2 21 18 0 90   1 Nguyªn lý 

2 1.NML1.D2.3 

Nguyªn lý cơ bản của chủ nghĩa 

M¸c – Lªnin2 3 31 28 0 135 1 2 Nguyªn lý 

3 1.ĐLV1.D0.3 
Đường lối của Đảng cộng sản Việt 

Nam 3 27 36 0 135 4 4 §êng lèi 

4 1.TTH1.D0.2 Tư tưởng Hồ ChÝ Minh 2 15 30 0 90 2 3 T.tëng-PL 

II Ngoại ngữ 7               

5 1.ANH1.D1.4 TiÕng Anh 1 4 36 48 0 180   3 NN 

6 1.ANH2.D1.3 TiÕng Anh 2 3 27 36 0 135 5 4 NN 

III Gi¸o dục thể chất và Q.phßng                 

7 1.GDT0.D1 Gi¸o dục thể chất 75t             GDTC 

8 1.GDQ0.D1 Gi¸o dục Quốc phßng 165t             GDQP 

IV Khối kiến thức TN-XH 15               

9 1.PLD0.D0.2 Ph¸p luật đại cương 2 18 24 0 90 3 3 T.tëng-PL 

10 1.THD0.D1.2 Tin học 2 10 0 40 90   1 CNTT-TT 

11 1.ĐSO1.D1.3 Đại số  3 27 36 0 135   1 BM.ĐS 

12 1.GT1.D1.3 Giải tÝch 1 3 27 36 0 135   1 BM.GT 

13 1.GT2.D1.2 Giải tÝch 2 2 18 24 0 90 12 2 BMGT 

14 Chän 1 trong 2 häc phÇn                 

  
1.MTH0.D1.3 

Cơ sở Vật lý m«i trường và đo 

lường 
3* 27 36 0 135   1 BM.VL 

1.ATM0.D1.3 An toµn vµ m«i trêng c«ng nghiÖp 3* 27 36 0 135   1 BM.VL 

V Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành 10               

15 1.TLH0.D1.4 T©m lý học 4 36 48 0 180 2 2 TLGD 

16 1.GDC0.D1.4 Gi¸o dục học 4 36 48 0 180 15 3 TLGD 

17 1.QLN0.D1.2 Quản lý HC NN và QLGD 2 18 24 0 90   8 TLGD 

B Kiến thức giao dục chuyªn nghiệp 77               

18 1.CHĐ0.N1.4 Cơ học 4 36 48 0 180 12 1 BM.VL 

19 1.PTN0.N1.3 Nhiệt học 3 27 36 0 135 12 2 BM.VL 

20 1.ĐTC0.N1.4 Điện và từ 4 36 48 0 180 18 2 BM.VL 

21 1.DĐS0.N1.2 Dao động và Sãng 2 18 24 0 90 20 3 BM.VL 

22 1.QHD0.N1.4 Quang học 4 36 48 0 180 20 4 BM.VL 
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23 1.LLT0.N1.3 Vật lý lượng tử 2 18 24 0 90 22 4 BM.VL 

24 1.TNĐ0.N1.2 ThÝ nghiệm Vật lý đại cương 1,2 3 0 0 60 0 20 4 BM.VL 

  Chän 4 rong 7 häc phÇn sau               BM.VL 

25               
26               
27               
28 

1.VBD0.D1.3 VËt lý linh kiÖn b¸n dÉn 3* 24 32 10 135 23 7 BM.VL 

  1.THS0.D1.3 Tõ häc vµ siªu dÉn 3* 27 36 0 135 23 7 BM.VL 

1.ATM0.D1.3 
Phương pháp sử  dụng  các phương 

tiện dạy học Vật l ý 
3* 27 36 0 135 22 7 BM.VL 

1.LAS0.D1.3 Vật lý laser và ứng dụng 3* 27 36 0 135 23 7 BM.VL 

1.PKV0.D1.3 
Phương ph¸p và kỹ thuật thÝ nghiệm 

Vật lý 
3* 27 0 36 135 22 7 BM.VL 

1.PCN0.D1.3 PP - CN trong dạy học Vật lý 3* 30   30 135 22 7 BM.VL 

1.DTU0.D1.3 Kỹ thuật điện tử 3* 24 32 10 135 23 7 BM.VL 

29 1.LDH1.D1.3 Lý luËn dạy học Vật lý 1 3 27 36 0 135 23 5 BM.VL 

30 1.LDH2.D1.2 Ph¬ng ph¸p dạy học Vật lý 2 2 18 12 12 90 29 6 BM.VL 

31 1.LTV0.N1.3 Vật lý thiªn văn 3 27 21 15 135 23 6 BM.VL 

32 1.TNP0.N1.3 ThÝ nghiệm Vật lý phổ th«ng 1,2 2 0 0 60 90 23 6 BM.VL 

33 1.PTL0.N1.3 Phương pháp toán lý 3 27 36 0 135 23 5 BM.VL 

34 1.CLT0.N1.4 Cơ lý thuyết  4 36 48 0 180 23 5 BM.VL 

35 1.N§L0.N1.2 NhiÖt ®éng lùc 2 18 24   90 23 4 BM.VL 

36 1.§§L0.N1.4 Điện động lực  4 36 48 0 180 35 5 BM.VL 

37 1.KTN0.N1.2 Kü thuËt nhiÖt 2 18 14 10 90 21 3 BM.VL 

38 1.KT§0.N1.2 Kü thuËt ®iÖn 2 18 12 12 90 22 5 BM.VL 

39 1.VCR0.N1.3 VËt lý chÊt r¾n 3 27 36 0 135 36 8 BM.VL 

40 1.VLT0.N1.3 VËt lý thèng kª 3 27 36 0 135 36 6 BM.VL 

41 1.C0L1.N1.3 C¬ häc lîng tö 1 3 27 36 0 135 23 7 BM.VL 

42 1.C0L2.N1.2 C¬ häc lîng tö 2 2 18 24 0 90 41 7 BM.VL 

                 Chän 2 trong 4 häc phÇn sau                                               

43,44 

1.NSP0.D1.2 
Nâng cao năng lực sư phạm giáo 

viên Vật lý 
2* 18 24 0 90 24 6 BM.VL 

1.MVT0.D1.2  Máy vi tính trong dạy học Vật lý 2* 18 24 0 90 0 6 BM.VL 

1.LSV0.D1.2 Lịch sử Vật lý 2* 18 24 0 90 23 6 BM.VL 

1BTL0.D1.2 Bài tập vật lý phổ thông 2* 10 40 0 90 22 6 BM.VL 

45 1TTC0N1.1 Thực tế chuyên ngành 1 0 0 30  35 5 BMVL 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 7               

46   Kiến tập sư phạm 2 0 0 60 0 16 6 TLGD 

47   Thực tập sư phạm 5 0 0 150 0   8   
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48 Kho¸ luận tốt nghiệp 6               

  Học phần thay thế KLTN                 

  1. PTP.0.N1.3 
Phân tích chương trình Vật lý phổ 

thông trung học 
3 27 36 0 135 42 8 BM.VL 

  1NAN.0.N1.3 
Khoa học - Công nghệ nano và ứng 

dụng 
3 27 36 0 135 42 8 BM.VL 

  Tổng số tÝn chỉ 132               

 

 

9. M« t¶ tãm t¾t néi dung c¸c häc phÇn 

9.1. Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin 1/The basic 

principles of Maxist 1                                                             2 tc (21,18,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh. 

9.2. Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin 2/The basic 

principles of Maxist 2                                                              3 tc (32,26,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1. 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh. 

        9.3. §êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng CSVN/Vietnamese revolution policy

                                                                       3 tc (32,26,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh. 

        9.4. T tëng Hå ChÝ Minh/HoChiMinh’s ideology    2tc (21,18,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các 

môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh. 
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9.5-9.6. TiÕng anh 1, 2/English 1,2                           7 tc (63,84,0)  

 - Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình Tiếng Anh 7 năm ở bậc THPT 

(đạt trình độ sơ cấp). 

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về và thành thạo các 

kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, giao tiếp cùng với vốn từ vựng cần thiết cho tra cứu và đọc 

tài liệu chuyên ngành; Sinh viên sau khi học xong học phần đạt trình độ trung cấp Tiếng 

Anh (trình độ B). 

9.7. Gi¸o dôc thÓ chÊt/Physical education                    75 tiÕt 

 Néi dung ban hµnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 3244/BGD§T ngµy 29/10/2002 cña 

Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 

9.8. Gi¸o dôc quèc phßng/Military education       165 tiÕt 

 Néi dung thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 81/2007/Q§-BGD§T ngµy 

24/12/2007 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 

          9.9.  Ph¸p luËt ®¹i c¬ng/Geaeral Law                 2 TÝn chØ (18,24,0) 

- §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Néi dung thùc hiÖn theo chØ thÞ sè 45/2007/CT-BGD§T,ngµy 17/8/2007 

cña Bé trëng BGD&§T. 

          9.10. Tin häc/Informatics                                       2 TÝn chØ (10,0,40) 

        - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ tin häc, th«ng tin vµ sö 

lý th«ng tin, vÞ trÝ vµ vai trß cña c¸c thµnh phÇn trong m¸y tÝnh ®iÖn tö, c¸ch tæ 

chøc lu tr÷ th«ng tin b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö....Vai trß, chøc n¨ng cña hÖ ®iÒu 

hµnh, c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n, mét sè lÖnh cña Windows, c¸c kü n¨ng khai th¸c 

Windows vµ Iternet. Xö lý v¨n b¶n (Microsoft Word), c¸c thao t¸c c¬ b¶n víi file 

v¨n b¶n, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n, chÌn tranh ¶nh, c¸c ký tù ®Æc biÖt, t¹o biÓu tîng 

trong Word. T¹o c¸c slide, c¸c hiÖu øng ®Ó tr×nh chiÕu trong PowerPoint. Xö lý 

b¶ng tÝnh Excel, ®Þnh d¹ng b¶ng tÝnh, sö dông c¸c hµm th«ng dông cña Excel, 

x©y dùng c¸c biÓu ®å, ®å thÞ ®Ó minh ho¹ cho c¸c d÷ liÖu cÇn nghiªn cøu, ph©n 

tÝch. 

           9.11. §¹i sè/Algebra                                            3 TÝn chØ (27,36,0) 

          - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Th«ng qua c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tËp hîp, vÒ c¸c tËp hîp sè quen thuéc 

nh sè thùc, sè phøc, ®a thøc, ph©n thøc h÷u tû, tr×nh bµy c¸c cÊu tróc ®¹i sè c¬ 

b¶n cÇn dïng cho VËt lý, nh cÊu tróc nhãm, cÊu tróc vµnh, cÊu tróc trêng, cÊu 

tróc kh«ng gian vect¬, vµnh c¸c ma trËn, kh¸i niÖm ®Þnh thøc. §ång thêi, trang bÞ 

cho sinh viªn nh÷ng kü n¨ng tÝnh to¸n liªn quan ®Õn sè phøc, ®Õn hÖ ph¬ng tr×nh 

tuyÕn tÝnh, ®Õn c¸ch tÝnh ®Þnh thøc, ®Õn ph©n tÝch mét ph©n thøc h÷u tû thµnh c¸c 

ph©n thøc ®¬n gi¶n, cÇn dïng trong gi¶i tÝch vµ trong thùc tiÔn tÝnh to¸n VËt lý 
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sau nµy. Nghiªn cøu c¸c ®èi tîng h×nh häc, nh d¹ng toµn ph¬ng m« t¶ c¸c 

®êng cong bËc hai, gi¶i tÝch vµ ®¹i sè tens¬. 

           9.12. Gi¶i tÝch 1/Analytics 1                           3 TÝn chØ  (27,36,0) 

     §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Kh«ng 

Trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hµm sè mét biÕn sè thùc, 

kh¸i niÖm vÒ giíi h¹n vµ vÒ tÝnh liªn tôc cña chóng. Tr×nh bµy phÐp tÝnh vi, tÝch 

ph©n, kh¸i niÖm nguyªn hµm cña hµm sè. Träng t©m cña häc phÇn lµ rÌn luyÖn cho 

sinh viªn kü n¨ng tÝnh to¸n ®¹o hµm vµ tÝch ph©n c¸c d¹ng hµm sè kh¸c nhau, øng 

dông c¸c kh¸i niÖm ®ã ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n kh¸c nhau cña vËt lý häc 

           9.13. Gi¶i tÝch 2/Analytics 2                          2 TÝn chØ (28,24,0) 

         - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  Gi¶i tÝch 1    

Häc phÇn tËp trung chñ yÕu vµo kh¸i niÖm hµm nhiÒu biÕn thùc, phÐp tÝnh vi 

ph©n ®¹o hµm riªng, ®Þnh lý hµm Èn vµ kh¸i niÖm cùc trÞ cña hµm nhiÒu biÕn, mÆt 

cong vµ ®êng cong trong kh«ng gian. 

Ngoµi ra cßn tËp trung vµo c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh, hÖ ph¬ng tr×nh vi ph©n 

tuyÕn tÝnh víi ®¹o hµm thêng bËc nhÊt hoÆc bËc hai; nghiªn cøu chuçi sè, chuçi 

hµm, c¸c ®iÒu kiÖn héi tô cña chóng, c¸ch ph©n tÝch hµm sè thµnh chuçi; c¸c phÐp 

biÕn ®æi tÝch ph©n Fourier, Laplace. 

Trang bÞ cho sinh viªn kü n¨ng tÝnh tÝch ph©n hai líp, ba líp trong c¸c hÖ to¹ 

®é kh¸c nhau. Th«ng qua c¸c ®Þnh lý Stockes vµ Ostrogradsky phÐp tÝnh vi, tÝch 

ph©n trªn c¸c ®a t¹p ®îc chuyÓn vÒ tÝch ph©n trªn c¸c miÒn cña kh«ng gian 

Euclid. 

           9.14.  Chän 1 trong 2 häc phÇn 

                a. Cơ sở vật lý và môi trường /Physics Foundation of nvironment 

and  measurement                                                        3TC (27,36,0) 

               - Điều kiện tiên quyết: không 

               Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành khoa tự nhiên và công nghệ 

những kiến thức cơ bản về vật lý môi trường và vật lý đo lường cùng các thông 

số môi trường. Nội dung gồm  2 phần  

                Phần  1: Cơ sở vật  lý môi trường  

                Phần  2: Cơ sở vật lý của  một số vật liệu senser đo lường và một số sơ 

đồ ứng  dụng đo lường 

                 b. An toµn vµ m«i trêng c«ng nghiÖp/Sercufily and industry 

inviroment                                                                      3TC (27,36,0) 

               - Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về các yếu tố ảnh 

hưởng cơ bantrong các môi trường cơ khí đặc trưng, kỹ thuật an toàn trong các xí 
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nghiệp công nghiệp, cùng các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công 

nghiệpvà phòng tránh tai nạn lao động. 

           9.15. T©m lý häc/Psychology                       4 TÝn chØ (36,48,0) 

           - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề chung của 

tâm lý học, về những cơ sở tự nhiên và xã hội của hoạt động tâm lý, giúp sinh 

viên nắm được bản chất của sự hình thành tâm lý, ý thức của con người. Học 

phần còn giới thiệu quy luật hoạt động cuả nhận thức đối với sự phát triển tâm lý 

- ý thức của nhân cách. 

Qua đó, giúp sinh viên nắm được đặc điểm, bản chất về cấu trúc nhân cách, 

các phẩm chất nhân cách và sự hình thành và phát triển nhân cách làm cơ sở cho 

các phương pháp dạy học và giáo dục trong quá trình sư phạm. 

Làm cơ sở cho sinh viên tiếp thu các học phần về tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm, các học phần giáo dục học, các học phần thuộc về nghiệp vụ 

sư phạm. Bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu tâm lý người 

          9.16. Gi¸o dôc häc/ Education study                 4 TÝn chØ (36,48,0) 

          - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: T©m lý häc 

Cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản, đại cương về giáo 

dục học: các khái niệm, các phạm trù, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của 

giáo dục học, làm cơ sở cho việc tiếp thu các học phần hoạt động dạy học, hoạt 

động giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm. 

          9.17. Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào 

tạo/Administration and education management   2 tÝn chØ (18;12;0)   

           Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 

22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

          9.18. C¬ häc/Classical mechanics                       4 TÝn chØ (36,48,0) 

          - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Gi¶i tÝch 1 

Cung cấp các kiến thức tổng quát về các quá trình nhịêt, các nguyên lý căn 

bản của các quá trình nhiệt, mối liên hệ giữa nhiệt và công. Vận dụng vào việc 

khảo sát chất khí lý tưởng và nguyên lý hoạt động của các loại máy nhiệt. Chuẩn 

bị cho việc học bộ môn Nhiệt động lực học . 

           9.19. NhiÖt học/physical elements and the study    3 TÝn chØ (27,36,0) 

- §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Gi¶i tÝch 1 

Cung cấp các kiến thức tổng quát về các quá trình nhiệt, các nguyên lý căn bản 

của các quá trình nhiệt, mối liên hệ giữa nhiệt và công. Vận dụng vào việc khảo 

sỏt chất khí lý tưởng và nguyên lý hoạt động của các loại máy nhiệt. Các khái 

niệm, các quá trình nhiệt, quan hệ giữa nhiệt và công.           
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9.20. §iÖn vµ tõ/Electricity and magnetism          4 TÝn chØ (36,48,0) 

           - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: C¬ häc 

Häc phÇn trang bÞ cho sinh viªn c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ: ®iÖn trêng, tõ 

trêng; chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t tÝch ®iÖn trong ®iÖn trêng, tõ trêng; dßng ®iÖn 

trong kim lo¹i, trong b¸n dÉn, chÊt láng, chÊt khÝ; ®iÖn trêng, tõ trêng trong vËt 

chÊt; c¸c hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ; c¸c c¬ së cña lý thuyÕt Maxwell vÒ ®iÖn tõ 

trêng. 

Trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc nµy, sinh viªn hiÓu ®îc c¸c hiÖn tîng ®iÖn tõ, 

hiÓu ®îc nguyªn t¾c cña viÖc øng dông c¸c hiÖn tîng ®iÖn tõ trong khoa häc kü 

thuËt 

          9.21. Dao ®éng vµ Sãng/Vibrations and waves       2 TÝn chØ (18,24,0) 

           - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  §iÖn vµ tõ 

Kh¶o s¸t c¸c hiÖn tîng tuÇn hoµn cã b¶n chÊt kh¸c nhau nhng biÕn ®æi 

theo thêi gian  theo cïng mét quy luËt: Dao ®éng c¬ häc vµ dao ®éng ®iÖn, sãng 

®µn håi vµ sãng ®iÖn tõ 

          9.22. Quang häc/Optics                                            4 TÝn chØ (36,48,0) 

           - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  §iÖn vµ tõ 

Trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức về ánh sáng, các quan điểm 

về bản chất ánh sáng, tương tác của ánh sáng với vật chất. Cơ sở cấu tạo các dụng 

cụ quang học trong thực tế và kỹ thuật. Hệ thống các quan niệm về bản chất ánh 

sáng giải thích được các hiện tượng sóng, hạt của ánh sáng. Quy luật cổ điển và 

lượng tử của bức xạ vật đen. Sự tương tác của ánh sáng với các môi trường vật 

chất. Giải thích được các hiện tượng thực tế trong cuộc sống liên quan đến kiến 

thức quang học. 

        9.23. VËt lý lîng tö/Quantum physics                3 TÝn chØ (27,36,0) 

         - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Quang häc  

Häc phÇn tr×nh bµy c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cÊu tróc nguyªn tö nh: mÉu 

Rutherford, mÉu Bohr vµ Sommerfield; phæ cña c¸c nguyªn tö mét ®iÖn tö vµ 

nhiÒu ®iÖn tö ho¸ trÞ. Häc phÇn còng tr×nh bµy nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè 

trong b¶ng tuÇn hoµn; t¸c dông cña tõ trêng, ®iÖn trêng lªn phæ n¨ng lîng cña 

nguyªn tö; qu¸ tr×nh hÊp thô vµ bøc x¹ cña nguyªn tö; cÊu tróc phæ ph©n tö hay 

nguyªn tö. 

Trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc nãi trªn, sinh viªn tiÕp cËn víi nh÷ng c¬ së cña vËt 

lý hiÖn ®¹i, ®i s©u t×m hiÓu quy luËt vËn ®éng cña thÕ giíi vi m«. 

         9.24. ThÝ nghiÖm VËt lý ®¹i c¬ng/ General physics experiment       

                                                                                               2 TÝn chØ (0,60,0) 

           - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: §iÖn vµ tõ 
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Häc phÇn gióp sinh viªn cñng cè vµ nghiÖm l¹i mét sè kiÕn thøc ®· häc 

trong c¸c häc phÇn vËt lý ®¹i c¬ng nh: c¬ häc, nhiÖt häc, ®iÖn tõ häc vµ quang 

häc. MÆt kh¸c häc phÇn cßn rÌn luyÖn cho sinh viªn kü n¨ng sö dông mét sè 

dông cô thÝ nghiÖm, ph¬ng ph¸p ®o ®¹c, xö lý sè liÖu thùc nghiÖm 

            9.25-9.28. Chän 4 trong 7 häc phÇn 

              a. VËt lý linh kiÖn b¸n dÉn/Semiconductivity componential physics    

                                                                    3 TÝn chØ  (24,32,10) 

             - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: VËt lý lîng tö 

  Häc phÇn nh»m trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, hiÓu biÕt cÇn thiÕt vµ kü 

n¨ng tèi thiÓu cho ngêi gi¸o viªn vËt lý trong thêi ®¹i hiÖn nay vÒ lÜnh vùc vËt lý 

linh kiÖn, b¸n dÉn vµ ®iÖn tö häc. Sau khi häc xong häc phÇn, sinh viªn cã ®îc 

nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ c¸c linh kiÖn chñ ®éng, bÞ ®éng dïng trong vËt lý 

linh kiÖn, b¸n dÉn vµ ®iÖn tö häc, vÒ c¸c m¹ch ®iÖn c¬ b¶n trong kü thuËt; Cã 

®îc nh÷ng th«ng tin míi nhÊt trong lÜnh vùc vËt lý linh kiÖn, b¸n dÉn vµ ®iÖn tö 

häc 

           b. Tõ häc vµ siªu dÉn/Magnetisn and superconductivity          

                                                                                            3 TÝn chØ (27,36,0) 

              §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:   VËt lý lîng tö 

Trang bÞ hÖ thèng tri thøc vÒ tõ häc, c¸c hiÖn tîng vµ quy luËt cña c¶m 

øng ®iÖn tõ, trêng tõ, t¬ng t¸c tõ vµ sù lan truyÒn cña sãng ®iÖn tõ trong ch©n 

kh«ng. 

- N¾m ®îc b¶n chÊt vµ c¸c biÓu diÔn ®Þnh lîng cña t¬ng t¸c tõ, vËt liÖu 

tõ. 

          c. Ph¬ng ph¸p sö dông c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc trong VËt lý/                             

Practice method teaching means of Physics                      3 TÝn chØ (27,36,0) 

           §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: quang học 

 Trang bÞ cho sinh viên nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nguyªn t¾c, ph¬ng 

pháp triÓn khai vµ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc  vµ nh÷ng yªu cÇu s ph¹m 

®îc ®Æt ra trong khi triÓn khai c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc trong giê häc, ®ång thêi 

có kh¶ n¨ng lËp kÕ ho¹ch cô thÓ cho viÖc triÓn khai c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc  

trong n¨m häc trên c¬ së trang thiÕt bÞ hiÖn co. 

           d. VËt lý laser vµ øng dông/ Laser Physics and application                                                  

                                                                                       3 TÝn chØ (27,36,0) 

              -§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: VËt lý lîng tö 

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về máy phát lượng tử, hệ cộng hưởng quang học 

của laser, các phương pháp tạo mật độ đảo lộn cho môi trường họat tính, các lọai 

laser: laser bán dẫn, laser rắn,  laser khí và các ứng dụng của laser 
           . 
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e. Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý/Method and 

experimental techniques for physics                           3 TC (27,0,36) 

- Điều kiện tiên quyết: Quang học 

Trang bị cho sinh viên mục tiêu chương trình dạy  môn vật lý ở trường 

THPT, vai trò tác dụng cấu tạo và cách vận hành các thiết bị thí nghiệm vật lý. 

Có kỹ năng làm một số Đồ dùng - TBDH vật lý ở trường THPT và có thể triển 

khai các đề tài nghiên cứu theo các chuyên đề nâng cao ở trường phô  thông 

           h. Ph¬ng ph¸p vµ C«ng nghÖ trong d¹y häc VËt lý/Method and 

techology in teaching                                                     3 TÝn chØ (30,0,30) 

             - Điều kiện tiên quyết: Quang học 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp triển khai 

các thiết bị dạy học cũng như những lý luận chung về việc triển khai công nghệ 

dạy học ở trường phổ thông 

          i. Kỹ thuật điện tử/Electronic paractic       3 TÝn chØ (24,32,10) 

          - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: VËt lý lîng tö 

Häc phÇn trang bÞ cho sinh viªn kiÕn thøc vÒ c¸c m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n nh 

c¸c m¹ch tuyÕn tÝnh, m¹ch phi tuyÕn, c¸c m¹ch khuÕch ®¹i, m¸y ph¸t dao ®éng, 

m¹ch logic c¬ së, m¹ch DC, AC, c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®iÖn tö häc sè ho¸ vµ 

c¸c kü thuËt ®o t¬ng tù vµ sè ho¸. 

N¾m v÷ng ®îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c m¹ch ®iÖn tö sö dông c¸c linh kiÖn 

b¸n dÉn nh diot, transito, transito trêng, c¸c m¹ch tÝch hîp. Tõ ®ã hiÓu ®îc 

nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c m¸y ®o ®iÖn tö. 

        9.29.  Ph¬ng ph¸p d¹y häc VËt lý1/Physical teaching method1 

                                                                                        3 TÝn chØ (27,26,10) 

          - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  Quang häc 

Trang bÞ cho sinh viªn lÝ luËn chung vÒ nhiÖm vô d¹y häc VËt lý ë trêng 

phæ th«ng, c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ, c¸c yÕu tè cÊu tróc cña qu¸ tr×nh d¹y häc. 

VËn dông lÝ luËn ®ã vµo viÖc ph©n tÝch ch¬ng tr×nh phæ th«ng 

          9.30.  Ph¬ng ph¸p d¹y häc VËt lý2/Physical teaching method2 

                                                                                        2 TÝn chØ (18,24,0) 

          - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  Phương pháp dạy học 1 

Sinh viên biết vận dụng các thành tựu của tâm lý học, giáo dục học vào 

việc tổ chức dạy học vật lý, bước đầu có hướng nghiên cứu về phương pháp dạy 

học bộ môn và biết khai thác ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại trong việc cải 

tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy. Nắm vững đặc thù bộ môn vật lý từ đó 

có phương pháp thích ứng. Phân tích được một vấn đề (Phần, chương, bài ), lập 
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kế hoạch và thiết kế tiến trình hoạt động dạy học cho một tiết học trong chương 

trình vật lý phổ thông. 

            9.31  VËt lý thiªn v¨n/Astrophysics               3 TÝn chØ (27,21,15) 

           - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Quang häc 

Sinh viªn hiÓu ®îc cÊu tróc cña hÖ mÆt trêi, vµ gi¶i thÝch ®îc nhiÒu hiÖn 

tîng cã liªn quan ®Õn thiªn v¨n häc. Ngoài ra cần cho sinh viên đi thực hành, 

tham quan tại các đài Thiên văn, nhà chiếu hình vũ trụ để tiếp thu được các kiến 

thức sâu rộng trong lĩnh vực này. 

9.32. Thí nghiệm vật lý phổ thông 1,2/Experiment on physics at 

Secondary level                                                                           2TC (0,0,60) 

            - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Vật lý lượng tử 

Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm cho sinh viên: Kỹ năng lắp ráp thí 

nghiệm, kỹ năng sử dụng một số dụng cụ đo lường phổ biến, kỹ năng xử lý số 

liệu và tính sai số. 

          Rèn luyện kỹ  năng sử dụng thí nghiệm để dạy học Vật lý phổ thông theo 

đúng yêu cầu thí nghiệm biểu diễn và phương pháp thực nghiệm. 

Rèn  luyện kỹ năng hướng dẫn học sinh phổ thông thực hành một số bài 

thực hành ghi trong chương trình Vật lý PTTH 

9.33. Phương pháp toán lý/Methods of mathematical physics 

                                                     3TC (27,36,0) 

                 - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Vật lý lượng tử 

Nắm được các đại lượng vô hướng, véc tơ, ten xơ và các phếp tính với 

chúng, các định lý vi phân, tích phân  và các toán tử dùng nhiều trong điện học, 

cơ học lượng tử ...trong không gian cong. 

Biết đặt điều kiện cho các phương trình đạo hàm riêng, giải chúng và  liên 

hệ với các bài toán thực tế của vật lý học như phương trình sóng một, hai chiều, 

phương trình dao động, truyền nhiệt và các phương trình vi phân riêng phần trong 

không gian 3 chiều dùng nhiều trong vật lý thống kê, cơ học lượng tử và lý thuyết 

trường lượng tử, vật lý chất rắn. 

9.34. Cơ lý thuyết/Theoretical Mechanic                     4TC (36,48,0) 

            - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Vật lý lượng tử 

            Học phần này giúp cho người học hiểu sâu thêm phần cơ học đại cương 

nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy cơ học ở các trường phổ thông, đồng thời 

làm cơ sở để học tiếp các môn vật lý thống kê, cơ học lượng tử và vật lý chất rắn. 

Bước đầu trang bị cho học sinh phương pháp nghiên cứu vật lý lý thuyết. 

Cần nắm được các khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm, các 

định luật tổng quát của động lực học cơ hệ, các định luật bảo toàn và ứng dụng 

của chúng vào bài toán hai vật, chuyển động của vật rắn. 



 13 

Phương pháp biểu diễn véc tơ mô tả chuyển động cơ học và các đại lượng, 

định luật vật lý. 

Xây dựng lại toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ bản của cơ học cổ điển 

Newton từ nguyên lý biến phân Haminton.Phương pháp hàm Lagrăng và nguyên 

lý tác dụng tối thiểu để mô tả một hệ cơ.  

Biết sử dụng nguyên lý biến phân, ứng dụng để giải các bài tập. 

            9.35. Nhiệt động lực học/ Thermal Dynamics                 2TC (18,24,0) 

            - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Vật lý lượng tử 

           Hoàn thiện các kiến thức của vật lý phân tử và nhiệt học đồng thời chuẩn 

bị cho việc học bộ môn Vật lý thống kê. Trang bị cho học sinh phương pháp các 

hàm nhiệt động để nghiên cứu một quá trình nhiệt hay một hệ nhiệt động. 

              Nắm được các phương pháp phát biểu định lượng các nguyên lý cơ bản 

của các quá trình nhiệt động, các hàm nhiệt động và phương pháp các hàm nhiệt 

động. Lý thuyết chuyển pha cần được hiểu kỹ để có thể ứng dụng sau này khi học 

các môn khác. 

           9.36. Điện động lực/Electrodynamics                4TC (36,48,0)                                                    

           - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Nhiệt động lực  

  Trang bị đầy đủ và trọn vẹn về các kiến thức của điện từ trường, tương tác 

điện từ. Bổ sung cho điện đại cương về mặt kiến thức đồng thời có cách nhìn 

toàn vẹn thống nhất về điện từ trường. Biết phương pháp biễu diễn các đại lượng 

điện từ trong không thời gian 4 chiều. 

Nắm được hệ phương trình Maxwell được xây dựng từ các định luật thực 

nghiệm viết dưới dạng vi phân và hệ phương trình tổng quát cho mọi qúa trình 

điện từ. Từ hệ phương trình tổng quát Maxwell xem xét các hiện tượng Vật lý 

đặc biệt: Trường tĩnh điện, từ trường dừng, trường chuẩn dừng. 

Hiểu được mối quan hệ khăng khít và thống nhất giữa điện trường và từ  

trường, sự tương tự trong việc xây dựng các khái niệm điện và từ. 

Lĩnh hội và thành thạo về kiến thức của dòng điện xoay chiều, thiết lập 

được phương trình vi phân và giải chúng cho các mạch khác nhau. Cung cấp cho 

người học kiến thức cơ bản về sóng điện từ và bức xạ sóng điện từ được trình bày 

từ các phương trình Maxwell, Nguyên lý tương đối Enstein và cách biểu diễn 

dạng 4 chiều của điện động lực học. 

          9.37. Kỹ thuật nhiệt/Thermal techniques             2TC (18,14,10) 

              - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Dao động và sóng 

Trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c chu tr×nh nhiÖt, m¸y nhiÖt, 
nguyên tắc hoạt động của các động cơ nhiệt 

          9.38. Kü thuËt ®iÖn/Electrical technic                   2 TÝn chØ (18,14,10) 

            - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Quang häc 

Trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c chu tr×nh nhiÖt, m¸y 

nhiÖt, m¹ch ®iÖn d©n dông, m¸y ®iÖn phæ th«ng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. Gióp 

cho sinh viªn n¾m ®îc c¸c c¬ cÊu m¹ch ®iÖn trong d©n dông, nguyªn t¾c ho¹t 

®éng vµ sö dông c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn. Thùc hµnh tèt c¸c bµi ®iÖn kü thuËt 

  



 14 

9.39. Vật lý chất rắn/ Solid State Physics          3TC (27,36,0) 

§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Điện động lực học 

Trang bÞ bíc ®Çu c¸c kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o m¹ng cu¶ chÊt r¾n. C¸c tÝnh 
chÊt, sù ph©n lo¹i vµ øng dông cña vËt r¾n trong c«ng nghÖ. Cë së ®Ó tiÕp tôc 
nghiªn cøu s©u vÒ lý thuyÕt chÊt r¾n.  

N¾m ®îc c¸c lo¹i liªn kÕt vµ ph©n lo¹i vËt r¾n theo c¸c lo¹i liªn kÕt, trªn 
c¬ së lý thuyÕt vÒ dao ®éng m¹ng vµ lý thuyÕt vïng n¨ng lîng hiÓu ®îc tÝnh 
chÊt nhiÖt, ®iÖn cña vËt r¾n, ph©n lo¹i vËt r¾n theo quan ®iÓm lý thuyÕt vïng n¨ng 
lîng, hiểu một cách ch¾c ch¾n h¬n c¸c tÝnh chÊt nhiÖt ®iÖn cña vËt r¾n ®Æc biÖt 

lµ kim lo¹i.  

           9.40. Vật lý thống kê/Statistical physics          3TC (27,36,0) 

 - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Điện động lực học 

      VËt lý thèng kª lµ m«n häc thuéc ch¬ng tr×nh VËt lý lý thuyÕt, trang bÞ 
mét ph¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c hÖ nhiÒu h¹t theo quan ®iÓm cæ ®iÓn, lîng tö 
vµ quy luËt có tÝnh thèng kª cña chóng. Cïng víi c¸c m«n vËt lý kh¸c m«n nµy 

nh»m hoµn thiÖn bøc tranh vËt lý cho ngêi  häc. 
Kh¸i niÖm hµm ph©n bè, th«ng sè thèng kª, c¸c ®¹i lîng trung b×nh, c¸c 

th«ng sè vi m«vµ vÜ m« cña mét hÖ. 
HiÓu ®îc c¸c lo¹i ph©n bè thèng kª vµ øng dông ®Ó kh¶o s¸t c¸c hÖ lîng 

tö  cã spin nguyªn vµ b¸n nguyªn. 
BiÕt vËn dông ph¬ng ph¸p nµy cho c¸c hÖ vÜ m« cæ ®iÓn vµ lîng tö nãi 

chung. 

         9.41. Cơ học lượng tử 1/ Quantum Mechanic 1     3TC (27,36,0) 

        - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  Vật lý lượng tử 

      Nh»m cung cÊp cho ngêi häc hÖ thèng h×nh thøc luËn nghiªn cøu c¸c ®èi 

tîng vi m«. X©y dùng c¬ häc cho c¸c h¹t vi m« phi t¬ng ®èi tÝnh, b¶n chÊt 

lîng tö cña chóng. 

N¾m v÷ng yªu cÇu ph¶i cã mét quan ®iÓm míi vµ c«ng cô míi t¬ng thÝch 
khi nghiªn cøu c¸c h¹t vi m«.  

N¾m ®îc ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t, m« t¶, c¸c ®Æc tÝnh cña h¹t vi m« phi 
t¬ng ®èi tÝnh, lµm c¬ së cho ph¬ng ph¸p cña vËt lý hiÖn ®¹i . 

          9.42. C¬ häc lîng tö 2/ Quantum Mechanic 2          2TC (18,24,0) 

          - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt:  C¬ häc lượng tử 1 

VËn dông ®îc c¸c hiÓu biÕt ®¬n lÎ tríc ®©y vÒ lý thuyÕt lîng tö ®Ó cã 
mét  hÖ thèng hoµn chØnh vÒ  ph¬ng ph¸p m« t¶ hÖ vi m«, thÊy ®îc giíi h¹n khi 
xÐt c¸c hÖ vÜ m«. 

HiÓu ®îc mét thang ®o míi, vµ hÖ ®¬n vÞ míi  cho c¸c ®¹i lîng vËt lý 
quen thuéc.  

9.43-9.44. Chọn 2 trong 4 học phần  

         a. Nâng cao năng lực sư phạm giáo viên Vật lý/Improve the 

pedagogical ability of teacher of physics                                  2TC (18,24,0) 

               Điều kiện tiên quyết: Thí nghiệm vật lý đại cương 
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Học phần nhằm nâng cao năng lực dạy học đối với giáo viên vật lý có khả 

năng thích ứng nhanh trong các tình huống sư phạm.  

        b. Máy vi tính trong dạy học vật lý/Use computers in teaching physics 

                                                                                                       2TC (18,24,0) 

               Điều kiện tiên quyết: Không 

Trang bị cho sinh viên thấy rõ vai trò của máy vi tính, những ứng dụng căn 

bản và thông dụng nhất trong dạy học vật lý. Kết hợp máy vi tính và các phương 

tiện dạy học khác hỗ trợ cho quá trình học tập và dạy học của sinh viên sư phạm. 

                c. L ịch sử vật lý/  history of physical                            2TC (18,24,0)                              

               Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử 

Học phần giúp người học thấy rõ toàn cảnh sự phát triển của vật lý học 

trong từng thời kỳ của xã hội loài người. Thấy được sự đóng góp to lớn của các 

nhà khoa học, tạo sự say mê nghiên cứu, học tập cho sinh viên.            

                d.  Bài tập vật lý phổ thông/ Physics problems for high school 

                                                                                                      2TC(10,40,0)    

    Điều kiện tiên quyết: Quang học 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầy đủ được ý nghĩa, 

tầm quan trọng của BTVL đối với phổ thông. Phân loại được BTVL dựa trờn các 

cơ sở phân loại khác nhau. Trang bị cho sinh viên một số phương pháp giải một 

số bài tập cơ bản.  

            9.45. Thực tế chuyên ngành/Observations                      1TC (0,0,30) 

Sinh viên được học tập thực tế tại các cơ sở nhà máy như nhà máy thủy 

điện, nhà máy điện khí gas, lò phản ứng hạt nhân, các viện nghiên cứu và các cơ 

sở sản xuất vật liệu, học cụ, học liệu. Giúp người học dễ dàng liên hệ các kiến 

thức lý thuyết và thực tiễn.  

           9.46. KiÕn tËp s ph¹m/Teaching practice observation          2tÝn chØ 

 9.47. Thùc tËp s ph¹m/ Practical final                                    5 tÝn chØ 

 9.48. Kho¸ luËn tèt nghiÖp/Thesis                                             6 tÝn chØ 

 Häc phÇn thay thÕ kho¸ luËn tèt nghiÖp 

 a. Phân tích chương trình phổ thông trung học/Program analytis at 

senior hight school                                                               3 TC (27,36,0) 

            -§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Cơ học lượng tử 

 Cung cấp cho sinh viên về kỹ năng phân tích tổng quát cũng như chi tiết về 

toàn bộ chương trình Vật lý và Hoá học ở trường TH phổ thông. Đặc biệt chú 

trọng phân tích kỹ chương trình theo hướng cải cách giáo dục. 

 b. Khoa häc - C«ng nghÖ nano vµ øng dông/Nano  science - technology 

and application                                                                         3 TC (27,36,0) 

              -§iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Cơ học lượng tử 
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Cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cËp nhËt vÒ khoa häc vµ 

c«ng nghÖ còng nh nh÷ng kh¶ n¨ng øng dông cña chóng nh: lase, khoa häc vËt 

liÖu vµ c«ng nghÖ nano   

         10. Dù kiÕn ®¬n vÞ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 

TT Häc phÇn Bé m«n 

1 Nguyªn lý cơ bản của chủ nghĩa M¸c – Lªnin 1 LLCT 

2 Nguyªn lý cơ bản của chủ nghĩa M¸c – Lªnin2 LLCT 

3 Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam LLCT 

4 Tư tưởng Hồ ChÝ Minh LLCT 

5 TiÕng Anh 1 NN 

6 TiÕng Anh 2 NN 

7 Gi¸o dục thể chất GDTC 

8 Gi¸o dục Quốc phßng GDQP 

9 Ph¸p luật đại cương LLCT 

10 Tin học KTCN 

11 Đại số  BM.ĐS 

12 Giải tÝch 1 BM.GT 

13 Giải tÝch 2 BMGT 

  
Cơ sở Vật lý m«i trường và đo lường BM.VL 

An toµn vµ m«i trêng c«ng nghiÖp BM.VL 

15 T©m lý học TLGD 

16 Gi¸o dục học TLGD 

17 Quản lý HC NN và QLGD TLGD 

18 Cơ học BM.VL 

19 Nhiệt học BM.VL 

20 Điện và từ BM.VL 

21 Dao động và Sãng BM.VL 

22 Quang học BM.VL 

23 Vật lý lượng tử BM.VL 

24 ThÝ nghiệm Vật lý đại cương 1,2 BM.VL 

25               
26               
27               
28 

VËt lý linh kiÖn b¸n dÉn BM.VL 

Tõ häc vµ siªu dÉn BM.VL 

Phương pháp sử  dụng  các phương tiện dạy học Vật l ý BM.VL 

Vật lý laser và ứng dụng BM.VL 

Phương ph¸p và kỹ thuật thÝ nghiệm Vật lý BM.VL 

PP - CN trong dạy học Vật lý BM.VL 

Kỹ thuật điện tử BM.VL 

29 Lý luËn dạy học Vật lý 1 BM.VL 
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30 Ph¬ng ph¸p dạy học Vật lý 2 BM.VL 

31 Vật lý thiªn văn BM.VL 

32 ThÝ nghiệm Vật lý phổ th«ng 1,2 BM.VL 

33 Phương pháp toán lý BM.VL 

34 Cơ lý thuyết  BM.VL 

35 NhiÖt ®éng lùc BM.VL 

36 Điện động lực  BM.VL 

37 Kü thuËt nhiÖt BM.VL 

38 Kü thuËt ®iÖn BM.VL 

39 VËt lý chÊt r¾n BM.VL 

40 VËt lý thèng kª BM.VL 

41 C¬ häc lîng tö 1 BM.VL 

42 C¬ häc lîng tö 2 BM.VL 

43,44 

Nâng cao năng lực sư phạm giáo viên Vật lý BM.VL 

Máy vi tính trong dạy học Vật lý BM.VL 

Lịch sử Vật lý BM.VL 

Bài tập vật lý phổ thông BM.VL 

45 Thực tế chuyên ngành BMVL 

46 Kiến tập sư phạm TLGD 

47 Thực tập sư phạm   

  Phân tích chương trình Vật lý phổ thông trung học BM.VL 

  Khoa học - Công nghệ nano và ứng dụng BM.VL 

11. C¬ së vËt chÊt phôc vô häc tËp 

11.1. C¸c phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ quan träng: 

               Thực trạng: hiện nay có 03 phòng thực hành dùng cho vật lý đại cương và cho 

phương pháp giảng dạy với các trang thiết bị thí nghiệm đảm bảo thực hiện được 

khoảng 80% các nội dung thực hành. 

Cần bố trí phòng tập giảng, phòng seminar, có máy chiếu đa năng, vi tính, đầu 

video để rèn luyện nghiệp vụ và sinh hoạt chuyên môn. 
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11.2. Th viÖn: CÇn cã ®Çy ®ñ gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu tham kh¶o c¸c chuyªn 

ngµnh sau: 

TT Tªn häc phÇn Gi¸o tr×nh&TLTK chÝnh NXB NXB 

1 
C¬ së vËt lý ®o lêng vµ m«i 

trêng 

TrÇn Minh Thi –C¬ së vËt lý ®o lêng vµ 

m«i trêng 
NXB §HSP 2006 

Ph¹m Ngäc §¨ng – M«i trêng kh«ng khÝ NXB KHKT 2003 

2 Cơ học 

NguyÔn H÷u M×nh – C¬ häc Gi¸o dôc 1999 

Hoµng Quý – C¬ häc Gi¸o dôc 1986 

L¬ng Duyªn B×nh – VËt lý ®¹i c¬ng 1 Gi¸o dôc 2000 

David Halliday – C¬ së VËt lý 1 Gi¸o dôc 1999 

Jean – Marie BrÐbec – C¬ häc I, II Gi¸o dôc 2001 

Lª Träng Têng – C¬ häc §HSP 2004 

3 NhiÖt häc 

Lª V¨n – VLPT vµ NhiÖt häc §H&THCN 1981 

L¬ng Duyªn B×nh – VËt lý ®¹i c¬ng 1 NXBGD 2000 

David Halliday- C¬ së VËt lý 1, 2 NXBGD 1999 

Jean – Marie BrÐbec – NhiÖt ®éng häc NXBGD 2001 

4 §iÖn häc 

Vò Thanh KhiÕt -§iÖn häc Gi¸o dôc 1998 

Vò Thanh KhiÕt - §iÖn ®¹i c¬ng §H&THCN 1979 

L¬ng Duyªn B×nh – VËt lý ®¹i c¬ng 2 NXBGD 2000 

David Halliday – C¬ së VËt lý 3 NXBGD 1999 

Jean – Marie BrÐbec - §iÖn tõ-§iÖn ®éng 
häc  I, II 

NXBGD 2001 

5 Dao ®éng vµ sãng 

Vò Thanh KhiÕt – Dao ®éng vµ sãng NXBGD 1999 

L¬ng Duyªn B×nh – VËt lý ®¹i c¬ng 3, 4 NXBGD , 2000 

David Halliday – C¬ së VËt lý 3, 4, 5 NXBGD 1999 

Jean – Marie BrÐbec - §iÖn tö häc NXBGD 2001 

L¬ng Duyªn B×nh – Bµi tËp VL§C tËp 1 NXBGD 1994 

L¬ng Duyªn B×nh – Bµi tËp VL§C tËp 2 NXBGD 1994 

NguyÔn V¨n Èn -  Bµi tËp VL§C TËp 1 NXBGD 1996 

NguyÔn V¨n Èn – Bµi tËp VL§C TËp 2 NXBGD 1994 

6 Quang häc 

Ng« Quèc Quýnh – Quang häc NXBGD 1997 

Vò Quang – Quang häc NXBGD 1999 

§Æng ThÞ Mai – Quang häc NXBGD 1999 

L¬ng Duyªn B×nh – VËt lý ®¹i c¬ng 3, 4 NXBGD 2000 

David Halliday – C¬ së VËt lý 3, 4, 5 NXBGD 1999 

Jean – Marie BrÐbec – Quang häc NXBGD 2001 

7 Vật lý  lượng tử 

Ph¹m Duy HiÓn – VËt lÝ Nguyªn tö vµ H¹t 
nh©n 

NXBGD 1979 

L¬ng Duyªn B×nh – VËt lý ®¹i c¬ng 3, 4 NXBGD 2000 

David Halliday – C¬ së VËt lý 3, 4, 5 NXBGD 1999 

Jean – Marie BrÐbec -§iÖn tö häc NXBGD 2001 

§µo §×nh Thøc – Nguyªn tö vµ liªn kÕt Ho¸ 
häc 

NXBGD 1997 

8 Thùc hµnh VËt lý §¹i c¬ng  

NguyÔn Tó Anh – Thùc hµnh VËt lý §¹i 
c¬ng TËp 1, 2 

§H&THCN 1990 

NguyÔn ThÞ B¶o Ngäc –Thùc hµnh VËt lý 
§¹i c¬ng   

§HSP HN 1999 

Ph¹m Träng Hµn – Kü ThuËt ®o lêng c¸c 
®¹i lîng VËt lý 1, 2 

NXXBGD, 1996 
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9 
Khoa häc c«ng nghÖ nan« vµ 

kh¶ n¨ng øng dông 

Khoa häc c«ng nghÖ nan«  
 

10 ThÝ nghiÖm  vật lý phổ thông NguyÔn Thîng Chung- ThÝ nghiÖm biÓu  
diÔn VËt lý 

NXBGD 1978 

11 Lý luËn d¹y häc NguyÔn §øc Th©m – Ph¬ng ph¸p gi¶ng 
d¹y VËt lý ë trêng phæ th«ng 

§HSP HN 1999 

12 VËt lý linh kiÖn b¸n dÉn 
Hå V¨n Sung – Linh KiÖn b¸n dÉn NXBGD 2001 

Phan Quèc Ph« -Gi¸o tr×nh c¶m biÕn NXB KHKT ,2000 

13 
Ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ trong 

d¹y häc VËt lý 

§Æng Hïng – VËt lý kü thuËt NXBGD 2005 

Ph¹m Träng Hµn – Kü ThuËt ®o lêng c¸c 
®¹i lîng VËt lý 1, 2 

NXXBGD, 1996 

14 Kü thuËt nhiÖt- ®iÖn 

NguyÔn Xu©n Ch¸nh - VËt lý c¬ së, hiÖn ®¹i 
phæ 
 th«ng 
 

NXB KHKT 
 2000 

§Æng V¨n §µo , Lª V¨n Danh - Kü thuËt 
®iÖn   

NXB GD 1995 

15 VËt lý thiªn v¨n 

1   Ph¹m ViÕt Trinh, NguyÔn §×nh No·n  
Gi¸o tr×nh Thiªn V¨n   
 2    NguyÔn §×nh No·n      Bµi tËp vµ thùc 
hµnh thiªn v¨n häc   
2 NguyÔn ®×nh No·n ..... –Thiªn v¨n VËt lý 
(song ng÷ )   

NXB GD 
 

NXB GD 
 

NXB GD 

1986 

 

1988. 

2000 

 

16 Laser và ứng dụng Lase vµ øng dông NXB §HQG, 
2005 

1998 

17 

Ph¬ng ph¸p và kỹ thuật TN 

VËt lý trong d¹y häc ë trêng 

PT 

NguyÔn §øc Th©m – Ph¬ng ph¸p gi¶ng 
d¹y VËt lý ë trêng phæ th«ng 

§HSP HN 1999 

 NguyÔn H÷u Tßng : Lý luËn d¹y häc VËt lý   

 

NXB GD 
2001 

NguyÔn Thîng Chung – ThÝ nghiÖm biÓu 
diÔn  VËt lý 

NXBGD 1978 

18 Phân tích chương trình phổ 

thông trung học 

 NguyÔn H÷u Tßng - Lý luËn d¹y häc VËt lý   NXB GD. 
2001 

 

19 Phương pháp toán lý 

Đỗ Đình Thanh -Phương pháp toán lý NXBGD 1978 

  NguyÔn Thõa Hîp - Ph¬ng tr×nh ®¹o hµm 
riªng. 

NXB §H  vµ 
THCN 

1987 

20 Cơ lý thuyêt 

Nguyễn Hữu Mình-Cơ học lý thuyết. 
 

NXBGD 
 

 

1997 

O.V.Galubeva- Cơ học lý thuyết 
 

NXBGD 
1973 

21 Nhiệt động lực 
 Vò Thanh KhiÕt - NhiÖt ®éng lùc häc vµ VËt 
lý thèng kª 

NXB GD 
 

22 Điện động lực học 

 §µo V¨n Phóc-.§iÖn ®éng lùc häc NXB GD 1984 

NguyÔn Phóc ThuÇn-§iÖn ®éng lùc häc §HSP H Néi 1994 

4 NguyÔn H÷u M×nh§iÖn §éng lùc häc NXB GD 1999 

. NguyÔn V¨n Tho¶.- §iÖn ®éng lùc häc NXB §H & 
THCN 

1985. 

23 Kỹ thuật nhiệt - điện 
Tr¬ng TrÝ Ngé - Kü thuËt ®iÖn  §HXD  

§Æng V¨n §µo, Lª V¨n Danh - Kü thuËt ®iÖn   NXB GD 1995 

24 Vật lý chất rắn 

 NguyÔn ThÕ Kh«i, NguyÔn H÷u M×nh- VËt 

lý chÊt r¾n 

NXB GD 
1992 

NguyÔn ThÞ B¶o Ngäc- Gi¸o tr×nh VËt lý 
chÊt r¾n 

GD 
1997 
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25 Vật lý thống kê 
Vò Thanh KhiÕt - VËt lý thèng kª Gi¸o dôc   NXBGD 

1997 

26 Cơ học lượng tử 
Ph¹m  Quý  T, §ç  §×nh  Thanh-   
          C¬ häc lîng tö  (2 tËp )   
 

§HSP HN I 
1994 

27 Lịch sử vật lý  
Đào Văn Phúc- Lịch sử vật lý học NXBGD 

1999 

28 Máy vi tính trong DH vật lý 
Phạm Xuân Quế-Sử dụng máy tính trong 

dạy học vật lý 

NXBĐHSP 
2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Híng dÉn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 
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Ch¬ng tr×nh khung ®µo t¹o ngµnh VËt lý ®îc x©y dùng trªn c¬ së ch¬ng 

tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh theo QuyÕt 

®Þnh sè 28/2006/Q§-BGD&§T ngµy 28 th¸ng 06 n¨m 2006, vµ c¸c quy ®Þnh x©y 

dùng ch¬ng tr×nh chuyÓn ®æi tõ niªn chÕ HP sang häc chÕ tÝn chØ cña trêng §H 

Hång §øc vµ tham kh¶o c¸c ch¬ng tr×nh cïng ngµnh cña c¸c trêng §H trong 

vµ ngoµi níc. 

Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ngµnh lµ c¬ së gióp HiÖu trëng qu¶n lý chÊt lîng 

®µo t¹o, lµ quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c khoa chuyªn m«n nghiªm tóc thùc 

hiÖn theo ®óng néi dung ch¬ng tr×nh ®· x©y dùng. 

C¨n cø ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ngµnh, Trëng c¸c khoa chuyªn m«n cã tr¸ch 

nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o, híng dÉn c¸c bé m«n tiÕn hµnh x©y dùng ®Ò c¬ng chi 

tiÕt häc phÇn vµ hå s¬ häc phÇn theo quy ®Þnh cña Trêng sao cho võa ®¶m b¶o 

®îc môc tiªu, néi dung, yªu cÇu ®Ò ra, võa ®¶m b¶o phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ 

nhµ trêng, cña ®Þa ph¬ng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi häc vµ cña toµn x· 

héi. Trªn c¬ së ®Ò c¬ng chi tiÕt häc phÇn, tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch kinh phÝ 

thùc hµnh, thùc tËp, tham quan thùc tÕ vµ mua s¾m bæ sung c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y 

mãc, ho¸ chÊt, dông cô thÝ nghiÖm chi tiÕt cho tõng häc phÇn vµ cho toµn kho¸ 

®µo t¹o.  

Trëng c¸c khoa chuyªn m«n cã tr¸ch nhiÖm ký, duyÖt ®Ò c¬ng chi tiÕt 

häc phÇn, x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y häc, kinh phÝ thùc hµnh, thùc tËp, tham quan 

thùc tÕ; c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm 

vÒ chÊt lîng ®µo t¹o, chuÈn ®Çu ra. Trëng c¸c phßng, Ban, Trung t©m chøc 

n¨ng liªn quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, thÈm ®Þnh vµ tr×nh HiÖu trëng phª duyÖt 

cho triÓn khai thùc hiÖn. 

Ch¬ng tr×nh nµy còng ®îc ¸p dông cho h×nh thøc ®µo t¹o hÖ võa lµm võa 

häc. Nhng thêi gian ®µo t¹o kÐo dµi thªm tõ 6 th¸ng ®Õn 12 th¸ng (tuú theo kÕ 

ho¹ch s¾p xÕp thêi gian). 

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, hµng n¨m nÕu Khoa/Bé m«n thÊy 

cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ, lµm v¨n b¶n tr×nh lªn Héi ®ång Khoa 

häc vµ §µo t¹o trêng xem xÐt. NÕu thÊy hîp lý Héi ®ång Khoa häc vµ §µo t¹o 

tr×nh HiÖu trëng quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh vµ chØ ®îc ®iÒu chØnh khi cã QuyÕt ®Þnh 

cña HiÖu trëng./. 

                                                                                      HiÖu trëng 

        

 

 

 

          

   TS. NguyÔn V¨n Ph¸t 

 

 


