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BÀI TẬP LỚN 

Các chủ đề tiểu luận 2012 
---------------- 

 
I. Các đề bài tập lớn 
Lĩnh vực 1: Lịch sử của điện toán 

Chủ đề 1.1: Sự ra đời và phát triển của điện thoại di động và smartphone. 

Chủ đề 1.2: Sự ra đời và phát triển của tablet. 

Chủ đề 1.3: Sự ra đời và phát triển hydrid tablet PC. 

 

Lĩnh vực 2: Sự phát triển của Internet và WWW 

Chủ đề 2.1: Sự ra đời và phát triển của HTML và DHTML. 

Chủ đề 2.2: Sự ra đời và phát triển của XML. 

 

Lĩnh vực 3: Ảnh hưởng và tương lai của điện toán 

Chủ đề 3.1: Tác động của máy tính bảng trong đời sống xã hội. 

Chủ đề 3.2: Tác động của máy tính hydrid tablet PC trong đời sống xã hội. 

Chủ đề 3.3: Tác động của máy tính hydrid tablet PC đến tablet, ultrabook và laptop. 

 

Lĩnh vực 4: Các vấn đề về nghề nghiệp và đạo đức 

Chủ đề 4.1: Các kỹ năng mềm cần thiết trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Chủ đề 4.2: Luật bản quyền và phân loại bản quyền phần mềm. 

 

II. Yêu cầu: 

• Nội dung phần báo cáo khoảng 4000 – 6000 từ. 

• Cấu  trúc của bài báo cáo: 

o Chủ đề. 

o Nhóm tác giả. 

o Giới thiệu. 

o Phần thân 

o Kết luận 

o Tài liệu tham khảo. 
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• Không được chép nguyên văn hay dịch nguyên văn từ  tài liệu của người khác. 

• Không được chép bài của nhóm khác. 

• Được phép lấy ý của người khác nhưng phải viết lại theo câu văn của mình, và phải 

có trích dẫn. 

 

III. Cách đánh giá 

Phần báo cáo và thuyết trình sẽ được đánh giá theo thang điểm A(10), B(8), C(6), D(4), 

E(2), F(0). 

Phần báo cáo sẽ đánh giá chung cho cả nhóm. Phần thuyết trình sẽ đánh giá điểm riêng 

cho từng thành viên. Do đó bắt buộc tất cả các thành viên trong nhóm phải tham gia 

thuyết trình. 

 

IV. Nộp bài 

Các nhóm sẽ nộp báo cáo và slide thuyết trình trực tiếp cho thầy (cô) dạy BT-TH của 

lớp đó. Hạn chót là Thứ ba, 10/10/2012 (theo bảng kế hoạch đã công bố). 


