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Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, CNOT   1 

Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  

Môn : Vật lý Đại cương A2 
 

 

1. Số tín chỉ:  

-  Lý thuyết: 01 

- Thực hành:01 

 

2. Đối tượng học:  Trình độ: Cao đẳng, Đại học  

Ngành: Công nghệ KTCK, CNOT Chuyên ngành: … (nếu có) 

           Hệ: Chính qui, vừa làm vừa học  

 

3. Điều kiện tiên quyết/song hành:  Vectơ, Vi tích phân và đại số tuyến tính 

 

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh 

viên sẽ có khả năng: 

4.1. Về kiến thức: 

- Giải thích một số hiện tượng cơ bản về: Điện- từ.  

- Giải một số bài toán cơ bản về: Điện-từ. 

- Đo đạc, tính toán các thông về điện- từ;  ứng dụng trong các ngành  Cơ khí, Cắt 

may, Kỹ Thuật Điện, Điện tử, Viễn  thông… 

- Tư duy giải quyết vấn đề theo quy luật của tự nhiên. 

4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp: 

- Trình bày tổng quan về quy luật vận động của thế giới vật chất. 

- Phân tích được các quy luật, các hiện tượng và quá trình vật lý cơ bản. 

- Vận dụng để giải quyết các các câu hỏi và bài tập.  

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng. 

- Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học - những người đã cống 

hiến công sức để có được những thành tựu phục vụ cho đời sống của con người. 

 

5. Nội dung môn học:  
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Stt Chủ đề/bài học Số giờ 

Lý thuyết Thực hành HT khác 

1 Trường tĩnh điện 3 0  

2 Vật dẫn  1 0  

3 Điện môi 1 0  

4 Dòng điện không đổi 2 0  

5 Từ trường 3 0  

6 Cảm ứng điện từ 2 0  

7 Bản chất sóng, hạt của ánh sáng, hiện 

tượng giao thoa nhiễu xạ 

3 0  

8 Bài mở đầu + Khảo sát mạch R,L,C 0 5  

9 Đo điện trở cầu dây 0 5  

10 Cân dòng 0 5  

11 Tiêu trắc 0 5  

12 Khảo sát hiện tượng giao thoa của ánh 

sáng đơn sắc 

0 5  

13 Các định luật quang hình 0 5  

6. Đánh giá: 

 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Điểm quá trình: 50% (theo quy định hiện hành) 

Gồm 2 cột điểm tính theo thang điểm 10 trong đó:  

+ Cột kiểm tra lý thuyết  ( Từ KQHT 1 đến KQHT 3): Trắc nghiệm 

+ Cột kiểm tra thực hành ( Sinh viên thực hiện các nội dung được yêu cầu trên các 

thiết bị, dụng cụ thực hành được bố trí trong phòng thí nghiệm) được chấm điểm trên thao 

tác và các bài viết của mỗi bài thực hành. 

- Điểm kết thúc: 50%(Tự luận) kiểm tra tổng hợp các KQHT của môn học. 

Nội dung đánh giá cuối môn học  

Dựa trên các kết quả học tập đã nêu ở phần trên 

7. Tài liệu học tập  

- Giáo trình Vật lý đại cương A2, Nguyễn Văn Sáu. Đại học Trà Vinh 

- TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ NGHỊ CHO HỌC VIÊN: 

- Giáo trình Vật lý đại cương A1, Đặng Diệp Minh Tân. Đại học Trà Vinh 

- Giáo trình Vật lý đại cương A2, Nguyễn Văn Sáu. Đại học Trà Vinh 

- Cơ sở Vật lý:  tập I, tập II, tập III, tập IV, tập V, tập VI - Cơ  học - I – David 
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Halliday,  Robert Resnick, Jearl Walker. XNB Giáo dục – 1996. 

- Vật lý đại cương tập III- Ngô Phú An, Lương Duyên Bình, Vũ Đình Cự- 

NXB Giáo Dục- 1986. 

- Bài tập vật lý đaị cương-tập hai- Lương Duyên Bình- Lê Văn Nghĩa- 

Nguyễn Quang Sinh, nguyễn Hữu Hồ-NXBGiáo dục-1997. 

- www.ctu.edu.vn/courseweres/khoahoc/conhietdc,  

- www.agu.edu.vn/thuvien/giaotrinhdientu/DHDC-VL02. 
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