
                            Điệ  Tử, T  yề  T     (Điệ  Tử- Viễ  T    )  

PHẦN A: Thông tin về              và đ   vị cấp bằng 

1. Tên chương trình:    th  t Điện Tử, Truyền Thông  

2. Tên khoa: Điện - Điện Tử 

3. Trường/đơn vị cấp bằng: Đại Học Bách  hoa, ĐHQG Tp.HCM 

4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Trường Đại Học Bách  hoa, ĐHQG Tp.HCM 

5. Tổ chức kiểm định chất lượng chương trình: ĐHQG Tp.HCM 

6. Tên gọi của văn bằng: K  Sư Điện - Điện Tử 

7. Chuyên ngành:     th  t Điện Tử, Truyền Thông  

8. Tiêu chí tuyển sinh/các yêu cầ  đầu vào: Tuyển học sinh đã tốt nghiệp 
trung học phổ thông được Hội đồng tuyển sinh của trường ĐHB , ĐHQG 
Tp.HCM xét trúng tuyển qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia  o Bộ G ĐT tổ chức 
hàng năm. 

9. Kế hoạch học t p: Là một biể  đồ cây thể hiện trình tự các môn học trong 
từng học kỳ cho từng khóa học và được cấp cho sinh viên ngay khi sinh 
viên vào học tại trường. 

10. Thời gian đào tạo: 4.5 năm. 

11. Các hoạt động hỗ trợ học t p, sinh hoạt: Sinh viên được hỗ trợ tư vấn 
học t p và tổ chức sinh hoạt thông qua hệ thống lớp sinh viên và GVCN. 
Ngoài ra sinh viên được sử dụng các nguồn tài nguyên chung của trường 
như thư viện, y tế, hỗ trợ sinh viên,... 

PHẦN B: Mụ   iê              ,    ẩ  đầ   a, p      p áp  i ng 

dạy, học t p và đá    iá. 

12. Mục tiêu của chương trình: 

i. Cung cấp cho SV các kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các 
vấn đề liên q an đến k  thu t ĐĐT nói ch ng, là điều kiện cần thiết đế 
SV phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng học 
t p suốt đời và tự nghiên cứu. 

ii. Cung cấp cho SV các kiến thức căn bản ch yên ngành trong lĩnh vực 
Điện Tử, Truyền Thông, cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc 
học ở b c cao hơn.  iến thức được xây dựng trên các nguyên lý khoa 
học, l p lu n phân tích chặt chẽ và  kích thích khả năng sáng tạo của SV. 

iii. Phát triển các k  năng giúp cho SV có khả năng giao tiếp, tinh thần làm 
việc t p thể, rèn l yện thái độ ch yên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, 
ch ẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học 
t p s ốt đời. 

iv. Rèn luyện cho SV có k  năng về tiếng Anh trong học t p, nghiên cứu và 
giao tiếp. Tại thời điểm tốt nghiệp, SV có trình độ tiếng  nh tương đương 
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13. Chuẩn đầu ra của chương trình:  

a)  p  ụng các kiến thức toán học, khoa học và k  th  t vào các vấn đề 
Điện Tử, Tr yền Thông. 

b) Thiết kế và tiến hành các TN, phân tích và giải thích  ữ liệ  trong lĩnh 
vực Điện Tử, Tr yền Thông. 

c) Thiết kế một hệ thống, một thành phần, một q á trình trong lĩnh vực Điện 
Tử, Tr yền Thông để đáp ứng các nh  cầ  mong m ốn với các ràng 
b ộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức 
khỏe và sự an toàn, có thể sản x ất được, và có tính bền vững. 

d) Hoạt động hiệ  q ả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích ch ng. 

e) Nh n  iện,  iễn đạt và giải q yết các vấn đề k  th  t trong lĩnh vực Điện 
Tử, Tr yền Thông. 

f) Hiể  biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp. 

g) Giao tiếp hiệ  q ả, viết báo cáo, trình bày  iễn đạt ý tưởng q a lời nói 
hình ảnh, có khả năng giao tiếp bằng tiếng  nh. 

h) Hiể  rõ tác động của các giải pháp k  th  t trong bối cảnh kinh tế, môi 
trường và xã hội toàn cầ . 

i) Nh n thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời. 

j) Có kiến thức về các vấn đề đương đại.  

k) Sử dụng các phương pháp, k  năng và công cụ k  thu t hiện đại cần 
thiết cho thực hành k  thu t trong lĩnh vực Điện Tử, Truyền Thông. 

14. Phương pháp giảng dạy, học t p và đánh giá: (Teaching, learning an  
assessment methods):  

- Tùy theo từng môn học cụ thể, giảng viên có thể tùy ý kết hợp các 
phương pháp giảng dạy/học t p tích cực như giảng lý thuyết, thảo lu n 
nhóm, thuyết trình, học qua dự án, thực hành thí nghiệm, đồ án thiết kế  
để trang bị cho sinh viên kiến thức ch yên môn cũng như k  năng thực 
hành nghề nghiệp và k  năng giao tiếp. 

- Kết quả học t p của sinh viên được đánh giá bằng nhiều hình thức như 
kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, bài t p ở nhà, bài t p tại lớp, thuyết 
trình, thí nghiệm,... 

PHẦN C: Cấ    ú               

15. Cấu trúc của chương trình: CTĐT được thiết kế với  55 TC, bao gồm 
các nhóm môn học sa : 

- Nhóm các môn học khoa học xã hội, nhân văn (   TC  và ngoại ngữ (  
TC  c ng cấp cho người học các kiến thức nền tảng rộng, hướng đến 
các ch ẩn đầ  ra  , f, g, i, j. 

- Nhóm các môn học khoa học cơ bản (   TC  c ng cấp cho người học 



các kiến thức nền tảng cần thiết cho nghề nghiệp, phục vụ cho việc học 
ở b c cao hơn và học t p s ốt đời, hướng đến các ch ẩn đầ  ra a, b, h, 
i. 

- Nhóm các môn học cơ sở ngành (với 4  TC b t b ộc và   TC tự chọn) 
c ng cấp cho người học các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực ĐĐT cần 
thiết cho các môn học ch yên ngành, phục vụ cho việc học ở b c cao 
hơn và học t p s ốt đời, hướng đến các ch ẩn đầ  ra a, b, c, d, e, i, k. 

- Nhóm các môn học ch yên ngành (với    TC b t b ộc và 1  TC tự 
chọn) c ng cấp cho người học các kiến thức ch yên sâ  cần thiết cho 
hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực Điện Tử, Truyền Thông, hướng 
đến các ch ẩn đầ  ra a, b, c, d, e, g, k. 

- Các môn học thực t p tốt nghiệp (  TC  và l  n văn tốt nghiệp (   TC  
được bố trí ở giai đoạn c ối của CTĐT. Môn học TTTN cho ph p SV 
thực t p công tác k  sư trong   t ần tại một công ty, xí nghiệp, giúp 
người học đạt được các ch ẩn đầ  ra   và g. Môn học  VTN yê  cầ  SV 
v n  ụng toàn bộ kiến thức, k  năng để giải q yết một vấn đề k  th  t ở 
trình độ k  sư. SV phải bảo vệ  VTN trước hội đồng chấm  VTN. Môn 
học  VTN giúp người học củng cố các ch ẩn đầ  ra a, b, c, e, g, i, k. 

Bên cạnh các nhóm môn học trên, các môn học giáo  ục thể chất, giáo  ục 
q ốc ph ng, và các hoạt động ngoại khóa như                          
                          cũng góp phần rèn l yện tư cách, đạo đức SV, 
giúp SV có được các k  năng giao tiếp, k  năng làm việc nhóm, k  năng 
giải q yết vấn đề   

PHẦN D: Q y định về đá    iá 

16. Q y định về kiểm tra đánh giá 

a) Thang điểm đánh giá: Điểm được cho theo thang điểm   . Thang điểm chữ 
(hệ 4) chỉ mang tính chất tham khảo-so sánh, không dùng khi chính thức 
ghi và phân loại kết quả đánh giá: 

 ếp loại 
Thang điểm chính 

thức hệ 10 

Thang điểm hệ 4 (tham khảo) 

Điểm chữ Điểm số 

 

Đạt  

(tích 
lũy) 

  ất s c từ      đến  10 A+ 4,0 

Giỏi từ      đến c n  9 A 3,5 

 há từ      đến c n  8 B+ 3,0 

Tr ng bình khá từ      đến c n  7 B 2,5 

Tr ng bình từ  5   đến c n  6 C 2,0 

 hông 
đạt 

 ế  từ  4   đến c n  5 D+ 1,5 

  m từ      đến c n  4 D 1,0 

 từ      đến c n  3 F 0,0 

 



 

b) Đánh giá kết quả học t p môn học: 

 Việc đánh giá kết q ả học t p một môn học trong học chế tín chỉ mang tính 
chất đánh giá q á trình và được cụ thể hóa q a các điểm thành phần của 
môn học. Số lượng các cột điểm thành phần, phương thức đánh giá cho 
từng loại điểm thành phần (báo cáo, bài tự l  n, bài tr c nghiệm, vấn 
đáp...  được q y định trong đề cương chi tiết môn học. Điểm thành phần là 
các cột điểm th ộc một trong số các  ạng đánh giá sa : 

- Các cột điểm đánh giá q á trình, mức độ tích cực tham gia của sinh viên 
trong các nội dung hoạt động trên lớp của môn học; 

- Các điểm thực hành của từng bài/các phần thí nghiệm và/hoặc điểm thi 
thí nghiệm; 

- Các điểm bài kiểm tra nhỏ trên lớp, điểm bài t p lớn, điểm báo cáo tiểu 
lu n; 

- Điểm kiểm tra - tổ chức t p trung theo lịch vào giữa kỳ; 

- Điểm thi theo lịch t p trung vào cuối kỳ; 

- Điểm bảo vệ môn thực t p, bảo vệ môn đồ án, bảo vệ lu n văn tốt 
nghiệp. 

 Điểm tổng kết của môn học là tr ng bình có trọng số của các điểm thành 
phần. Môn học được xem là đạt nế  SV có điểm tổng kết môn học từ 5 trở 
lên. 

c) Điều kiện tốt nghiệp: 

- SV học và đạt tất cả các môn học của CTĐT (155 TC).  

- SV tích lũy ít nhất 15 ngày tình nguyện, công tác xã hội trong toàn khóa 
học. 

Ghi chú: Thời điểm thiết kế/điều chỉnh bản thông tin về chương trình đào 

tạo: 10/01/2014  

 


