
MI2000     NHẬP MÔN TOÁN TIN 

1. Tên học phần: Nhập môn Toán Tin - Introductory Courses 

2. Mã học phần:    MI2000  

3. Khối lượng: 3(2-0-2-6) 

� Lý thuyết: 30 tiết 

� Bài tập/BTL: 30 tiết 

� Thí nghiệm:   

4. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học ngành Toán Tin ứng dụng từ học kỳ 5 

5. Điều kiện học phần:  

� Học phần tiên quyết:   

� Học phần học trước:  

� Học phần song hành:  

6. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi  

Mục tiêu của học phần là tạo điều kiện để sinh viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực Toán Tin, hiểu rõ các ngành 

nghề có liên quan và yêu cầu công việc sau này. Học phần bước đầu giúp sinh viên tiếp cận với một bài 

toán thực tế, học phương pháp giải quyết vấn đề, học phương pháp làm việc theo nhóm. 

Kết thúc học phần, yêu cầu sinh viên phải có các kỹ năng sau: 

- Nắm được các kỹ năng trình bày, làm việc theo nhóm 

- Có định hướng nghề nghiệp 

Mức độ đóng góp cho các tiêu chí đầu ra của chương trình đào tạo: 

Tiêu chí 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Mức độ GD GT GT SD GD SD SD  SD GT GD SD SD GT GT GT 

7. Nội dung vắn tắt học phần: 

Nội dung của học phần bao gồm: giờ giảng dạy hoặc thảo luận trên lớp với các chuyên đề: giới thiệu 

ngành nghề, giới thiệu chương trình đào tạo, giới thiệu các môn học theo định hướng Tin học và Toán 

học ứng dụng; kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản, kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc theo 

nhóm…, giờ thực hiện đề tài theo nhóm; bảo vệ đề tài.  
8. Tài liệu học tập:  

� Sách giáo trình:  

� Bài giảng: 

� Phần mềm hoặc các phương tiện học tập khác nếu cần:  

� Tài liệu tham khảo:         

9. Phương pháp học tập và nhiệm vụ của sinh viên: 

� Tham dự bài giảng đầy đủ 

� Chuẩn bị công việc theo yêu cầu của giảng viên 

� Làm việc theo nhóm  

10. Đánh giá kết quả: QT(0,3) – T(0,7) 

 - Điểm quá trình: trọng số 0,3 

 - Điểm thi cuối kỳ (tự luận): trọng số 0,7 



11. Nội dung và kế hoạch học tập cụ thể 

Tuần Nội dung Giáo trình BT 

1. Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Toán Tin – Tổ chức 
thực hiện Bài tập lớn 

  

2. Giới thiệu các môn học chuyên ngành Tin học và định hướng   

3. Giới thiệu các môn học chuyên ngành Tin học và định hướng   

4. Giới thiệu các môn học chuyên ngành Tin học và định hướng   

5. Giới thiệu các môn học chuyên ngành tối ưu và ứng dụng   

6. Giới thiệu các môn học chuyên ngành các phương pháp ngẫu 
nhiên và ứng dụng 

  

7. Giới thiệu các môn học chuyên ngành tính toán khoa học và 
ứng dụng 

  

8. Giới thiệu về Toán-Sinh-Tin: mô hình hóa và mô phỏng   

9. Một số bài toán thực tế của ngành Toán Tin    

10. Giới thiệu về Toán Tài chính   

11. 
Tổng quan về các kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày, kỹ 

năng làm việc theo nhóm 
  

12. Kỹ năng soạn thảo văn bản (trên word và Latex)    

13. Kỹ năng soạn thảo văn bản (trên word và Latex)   

14. Kỹ năng mềm/Bài tập lớn/Làm việc nhóm    

15. Kỹ năng mềm/Bài tập lớn/Làm việc nhóm   

 

12. Nội dung các bài thí nghiệm (thực hành, tiểu luận, bài tập lớn) 

 BTL1: Sinh viên chuẩn bị theo nhóm để trình bày theo yêu cầu của giảng viên 

 


