
SN01016: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

(INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY)

Số tín chỉ 2: lý thuyết 2 - thực hành 0 – tự hoc 6

Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Chương 1: Tâm lý học là một khoa học

Chương 2: Cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý

Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức

Chương 4: Hoạt động nhận thức

Chương 5: Tình cảm và ý chí

Chương 6. Nhân cách

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
• Tham dự tối thiểu 75% số tiết lý thuyết.

• Chuẩn bị cho bài giảng trước khi đến lớp

•Tham gia thảo luận, thi giữa kỳ và cuối kỳ

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Nghe giảng
Làm việc cá nhân
Làm việc theo cặp, hoặc theo nhóm
Thảo luận, hoặc giải quyết vấn đề
Tự học
Học online
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Rubric đánh giá
KQHTMĐ được 

đánh giá
Trọng số 

(%)

Rubric 1. Tham dự lớp K5 10

Rubric 2: Thi giữa kỳ

K1, K2, K3

30

Rubric 3. Thi cuối kì K1, K2,K3,K4 50

Ký hiệu KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được

CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1 Phân tích các khái niệm cơ bản của tâm lý học như: bản chất, ý 
thức, nhận thức, tình cảm, nhân cách của con người…

CĐR 5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn
đề trong nghiên cứu khoa học, thực tiễn nghề nghiệp một cách hiệu quả
CĐR 6: Phối hợp làm việc nhóm trong hoạt động chuyên môn đạt mục tiêu đề 
ra ở vị trí là thành viên hay nhà quản lý

K2 Áp dụng các kiến thức tâm lý như cảm giác, tri giác, tư duy, trí
nhớ, xúc cảm, nhân cách, động cơ… vào trong cuộc sống.

CĐR 5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn
đề trong nghiên cứu khoa học, thực tiễn nghề nghiệp một cách hiệu quả
CĐR 7: Giao tiếp hiệu quả bằng đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa 
văn hóa; đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

K3 Áp dụng kiến thức lý thuyết về các khái niệm tâm lý cơ bản đã học
để thực hiện các bài tập trong cuốn bài tập thực hành Tâm lý học.

CĐR 6: Phối hợp làm việc nhóm trong hoạt động chuyên môn đạt mục tiêu đề 
ra ở vị trí là thành viên hay nhà quản lý

Kỹ năng

K4 Ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ giao tiếp trong các tình
huống liên quan đến học tập và nghề nghiệp.

CĐR 7: Giao tiếp hiệu quả bằng đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa 
văn hóa; đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năng lực tự
chủ

K5 Chủ động học tập nâng cao kiến thức về tâm lý con người đồng
thời chủ động áp dụng các kiến thức liên quan đến tâm lý con 
người vào học tập và nghề nghiệp. 

CĐR 6: Phối hợp làm việc nhóm trong hoạt động chuyên môn đạt mục tiêu đề 
ra ở vị trí là thành viên hay nhà quản lý


