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TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

___________

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần� Nhi�p �nh – Quݏm Phim
-Mã số học phần� 1722382
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành:
- Số ti�t học phần�

 Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết
 Làm bài tập trên lớp : 3 tiết
 Thảo luận : 1 tiết
 Th�c hành, th�c tập �Ngoài tr�i쳌: 5 tiết
 Hoạt động theo nhóm : 1 tiết
 Th�c tế: : 5 tiết
 T� học : 60 gi�

- Đơn vị phụ trách học phần� Khoݏ Quݏn hệ quốc t�
2. Học phần trước�
3. Mục tiêu củݏ học phần�
�au �hi �ết th�c m�n học, �inh �iên có n�m đưݏc nh�ng �iến th�c cơ bản �� �uay
phim, ch�p ảnh. Đng th�i, �inh �iên n�m �� thuật cơ bản �� c�ch th�c ch�p �nh
Ch�n �ung, ch�p �nh Phong Cảnh �à ch�p �nh Đ�i Thư�ng �à ��ng t�c ảnh ngh�
thuật.
�. Chu�n �ầu rݏ�

Nội dung Đáp ứng
CĐR CTĐT

Ki�n thức

�.1.1 Trình bày c�c ch�c n�ng của m�y ảnh K1

�.1.2 N�m đưݏc b� c�c cơ bản K1

�.1.3 Trình bày đưݏc nội �ung b�c ảnh ch�p K1

�.1.� Ph�n tích đưݏc ảnh ch�p động �à ch�p tҠnh K3

Kỹ năng
�.2.1 �ử ��ng thành thạo m�y ảnh �� thuật �� S1

�.2.2 Th�c hi�n ch�p ảnh c�c thể loại: Ch�n �ung,
Đ�i thư�ng, Phong cảnh

S1
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�.2.3 Thể hi�n đưݏc ý tưởng th�ng �ua ảnh ch�p S2

�.2.� �em � Hiểu đưݏc nội �ung ảnh ch�p S2

Thái �ộ �.3.1 T�n trọng c�c t�c ph�m ch�p A3

�.3.2 Nhìn nghiêm t�c � đ�ng đ�n �� nhiếp ảnh A�

CHÚ Ý�

�.1. Ki�n thức�

�.1.1 Trݐnh �Ѐm �ưݐc các chức năng�

�.1.1.1 Auto, �CN, P, �port, Portrail, Lan��cape, Clo�e up

�.1.1.2 � hay T�, A hay A�, Manual

�.1.2 �h�i �u�t b� c�c cơ bản trong nhiếp ảnh

�.1.3 Hiểu đưݏc nội �ung b�c ảnh ch�p

�.1.� �ận ��ng đưݏc ảnh ch�p động �à ch�p tҠnh

�.2. Kỹ năng� �inh �iên tích lũy đưݏc �au �hi hoàn thành học phần?

�� ���R �R�� �R�K��

�.2.1 �ử ��ng thành thạo m�y ảnh �� thuật ��

�.2.2 Th�c hi�n ch�p ảnh c�c thể loại: Ch�n �ung, Đ�i thư�ng, Phong cảnh

�.2.3 Thể hi�n đưݏc ý tưởng th�ng �ua ảnh ch�p

�.2.� �em � đọc nội �ung ảnh ch�p

�� ���R �R ����

- T� ch�c đưݏc ch�p ảnh cho, nhóm ngư�i � c� nh�n

- Th�c hi�n đưݏc c�c c�ng �i�c ch�p ảnh cho t� ch�c

�.3. Thái �ộ�

- �uli ��io �R iouJ�� ݐ�� ݐ~ݐ ݐ~� �u�� iou� �u䁖�� iuJ�� �iu

- Có tr�ch nhi�m cao �hi th�c hi�n c�ng �i�c ch�p ảnh cho c� nh�n hay t� ch�c

- T�n trọng nh�ng gi� tr� �� �� �i�n �à �hoảnh �h�c nhiếp ảnh
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5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần�

- C�ch cầm m�y ch�p theo �hoa học

- C�ch chọn đ�i tưݏng l�y nRt �à neo điểm l�y nRt

- Thao t�c �à �ận hành c�c ch�c n�ng P, A, � � M

- C�c nh�n t� tạo ảnh

- C�c �h�i Ni�m:

� �h�u độ là gì?

� T�c độ là gì?

� I�o là gì?

- B� c�c nhiếp ảnh cơ bản

- Ch�p ảnh Ch�n �ung � B� c�c ảnh Ch�n �ung

- Ch�p ảnh Phong Cảnh � B� c�c ảnh Phong cảnh

- �nh Động � �nh TҠnh

6. Nội dung vЀ lịch trݐnh giảng dạm�
- Các học phần lý thum�t�

�u�iR
Tuần

Nội dung Hoạt �ộng củݏ GV Hoạt �ộng củݏ sinh
viên

Ghi
chú

1 �� ���� ��� �Ҡ�K
- Th�ng nh�t c�c nội �ui đ�nh
- Th�ng nh�t PP �ạy �à Học
- Th�ng nh�t đ�nh gi� �u� trình
______________________
�_K � �� �Ҡ�R �Ro ���
�.0 Thuật ng� �SݏR
2.0 Cách cầm mám � tư th� chup

ảnh
2.� C�ch cầm m�y ảnh theo �hoa

học
2.2 C�c tư thế ch�p ảnh

3.0 Cách l�m nRt � NRo �ối tưݐng
3.� L�y nRt theo trung t�m �hung

- Th�ng nh�t c�c
�ui đ�nh

_________________
- Thuyết giảng
- Hướng ��n cầm

m�y ảnh
- Chiếu �li�e minh

hoạ
- ĐRt c�u hҠi:

C�ch l�y nRt nào là
t�t nh�t ?

- L�ng nghe,
Ghi chRp

- T� ch�c nhóm
- ĐRt c�u hҠi

th�c m�c
_____________
- Nghe giảng, ghi
ch�
- Trả l�i c�u hҠi
- Th�c hành thao
t�c trên m�y ch�p
c� nh�n

15”
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ng�m
3.2 L�y nRt đ�i tưݏng b�t �ﾠ trên

�hung ng�m
4.0 Các nh�n tố tạo ảnh

4.� 4.1 Ch�c n�ng Auto
4.2 4.2 Ch�c n�ng �CN
4.3 4.2.1 Portait
4.4 4.2.3 Lan��cape
4.5 4.2.3 �port�

4.2.4 Night.�.�…

� C�u hҠi:
- Đ�n �la�h
- H�t ��ng
- Nhi�t độ màu
- C�c Picture �tyle

trong menu
� C�u hҠi:

- Trả l�i c�u hҠi
- Ghi chRp
- Thảo luận nhóm
- Trả l�i c�u hҠi
- Thảo luận nhóm
� Trả l�i
- Trả l�i theo
nhóm

2 �K�� Ҡݏ��
4.3 Ch�c n�ng P
4.4 Ch�c n�ng A
4.5 C�c ch�c n�ng �
4.6 Ch�c n�ng Manual

______________________
�_K 2. ���� ���R �
1.0 Chức Năng A lЀ gݐ�
2.0 Vận dụng chức năng A

2.�Mở �h�u độ
2.2 Đóng �h�u độ

3.0 Thông số �h�u �ộ
3.� �.y chỉ �� �h�u độ
3.2 T�c động �h�u độ đến ảnh

ch�p
�.0 Hiệu ứng �h�u �ộ
5.0 Cách lЀm m� vЀ rR hậu cảnh
5.� Làm m� hậu cảnh
5.2 làm r. hậu cảnh

6.0 K�t luận

- Giảng � Chiếu
�li�e

- Hướng ��n cài đRt
� ĐRt c�u hҠi

- Ch�c n�ng nào là
t�t nh�t

- Ưu �à Hạn chế c�c
ch�c n�ng
_______________

- Chiếu Hình minh
hoạ

- Thuyết giảng
- ĐRt c�u hҠi
- Ch�c N�ng A �ử

��ng ch�p �ới
m�c đích gì?

- Giảng � chiếu
�li�e minh hoạ

Trả l�i c�u hҠi
- Ghi chRp
- Thảo luận nhóm
- Trả l�i c�u hҠi

_____________

- Thảo luận
nhóm � Trả
l�i

- L�ng nghe,
�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- Trả l�i theo
nhóm

- L�ng nghe,
�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

3 �_K 3K ���� ���R �
1.0 Ch�c n�ng � là gì?
2.0 �ận ��ng ch�c n�ng � �ào ảnh

ch�p

- Giảng � chiếu
�li�e minh hoạ

- ĐRt c�u hҠi
Ch�c N�ng � �ử ��ng

- L�ng nghe,
�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- Đại �i�n nhóm
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2.� T�c độ cao
2.2 T�c độ th�p

3.0 C�c th�ng �� màng chập ��hutter쳌
�.0 T�c động �hutter đến ảnh ch�p
5.0 Hi�u �ng ảnh ch�p

__________________
� Hệ thống các chức năng: Auto,
�CN, P, A, � � M

ch�p �ới m�c đích gì?
�n lại �Ѐi cR
- Thuyết giảng

trả l�i

L�ng nghe
ĐRt c�u hҠi

�

Chụp Trải nghiệm

- Nh�c lại c�c ch�c
n�ng A, �

- Hướng ��n cài đRt
- Hướng ��n ch�p

ch�c n�ng A
- Hướng ��n ch�p

ch�c n�ng �
- T� ch�c nhóm

- Nghe giảng

- ĐRt c�u hҠi

- Ch�p theo
nhóm t�ng
ch�c n�ng

5 Ph�n Tích �nh
Giải �áp thắc mắc

_________________________
�_K 4K �_ oݏ�� �R�R
1.0 Iso lЀ gݐ
2.0 Các thông số củݏ Iso
3.0 Tác �ộng Iso
�.0 �nh hưRng củݏ Iso
4.� I�o cao
4.2 I�o th�p

5.0 K�t luận
6.0 Giải �áp các thắc mắc

- �hoF ảnh �� ch�p
- C�u hҠi: �ì �ao cài

đRt th�ng �� này
- Ph�n tích ảnh ��
__________________
_

- C�u hҠi I�o là gì
- Giảng � Chiếu

�li�e minh hoạ
- ĐRt c�u hҠi
Cài đRt I�o cao � I�o
Th�p. Trư�ng hݏp nào
t�i ưu
�ết luận �� I�o
Trả l�i th�c m�c

- L�ng nghe
- Trả l�i: Tại �ao

cài đRt th�ng
��

- L�ng nghe, đRt
c�u hҠi

______________
- L�ng nghe,

�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- Họp nhóm trả
l�i

- Ghi chRp
- L�ng nghe �

ghi chep
- ĐRt c�u hҠi

th�c m�c

6 �_K 5K �Rݏo�� �R �Ҡݏ� �_�R �Ro
���

1.0 Khái quát
�.�M�y ảnh hoạt động như thế nào
�.2M�y ảnh Microle��

2.0 Kh�u �ộ

- Giảng � Chiếu
�li�e minh hoạ

- ĐRt c�u hҠi: �h�u
độ là ?

- C�u hҠi: T�c độ
m�y ch�p là gì?

- Chiếu clip T�c Độ
�hutter

- L�ng nghe,
�em ảnh minh
hoạ

- Đại �i�n nhóm
trả l�i

- Nghe giảng �
ghi chRp

- Đại �i�n nhóm



6

2.� Khái niệm
2.2 Các chỉ số �h�u �ộ
2.3 Chức năng � Nhiệm vụ
2.3.1 Ch�c N�ng
2.3.2 Nhi�m ��

2.4 T�c động �h�u độ
3.0 Tốc �ộ mám ảnh �shuttRr�
3.� �h�i ni�m
3.2 C�c chỉ �� t�c độ
3.3 Ch�c n�ng � Nhi�m ��
3.3.1 Ch�c N�ng
3.3.2 Nhi�m ��

3.4 T�c động
�.0 Độ nhạm sáng củݏ cảm �i�n

�image �en�or쳌
4.� I�o là gì?
4.2 Th�ng �� I�o
4.3 T�c động I�o

5.0 Chụp chức năng �M� Mݏnuݏl
cơ �ản

5.� Ch�p M theo nghҠa th�ng
thư�ng c�c nhóm trên mạng �H

5.2 Ch�p M đ�ng
5.3 C�c trư�ng hݏp ch�p M cơ bản

6.0 Giải �áp các thắc mắc

- C�u hҠi: I�o là gì?
- Giảng
- C�u hҠi: Tại �ao ta

phải ch�p ch�c
n�ng Manual

- C�u hҠi:Bạn nào
ch�p ch�c n�ng
�M”

- Ch�p như thế nào?

- Trả l�i th�c m�c

trả l�i
- L�ng nghe �

ghi chRp
- �em clip
- Đại �i�n nhóm

trả l�i
- L�ng nghe �

ghi chRp

- Trả l�i � Giải
thích

- ĐRt c�u hҠi
th�c m�c

7 �_K 6K �� �Ҡ� �� ���
1.0 �hái niệm
2.0 Đư�ng mạnh
2.� �hung Ngang
2.2 �hung �ọc

3.0 Đi�m mạnh
3.� �hung Ngang
3.2 �hung �ọc

�.0 K�t luận
5.0 Giải �áp các thắc mắc

- C�u hҠi: B� c�c là
cảm nhận riêng
của m�i ngư�i?

- Giảng � �li�e
minh hoạ

- Trả l�i th�c m�c

- Trả l�i
- L�ng nghe,

�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- ĐRt c�u hҠi
th�c m�c

8
Chụp Trải Nghiệm

- Nh�c lại B� cuc
- Nh�c lại ch�c

- L�ng nghe
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n�ng M
- Hướng ��n h� cài

đRt M theo �nh
��ng ban ngày

- Gݏi ý c�ch ch�p

- Cài đRt m�y
ch�p

- Ch�p trải
nghi�m theo
nhóm

9 - Ph�n Tích �nh

- Ki�m Trݏ

- Chiếu ảnh h� ch�p
C�u hҠi: Giải thích
b� c�c � th�ng ��
ch�p

- Ph�n tích ảnh �inh
�iên ch�p

- T� ch�c �inh �iên
làm �iểm tra 45�

- Trình bày tại
�ao b� c�c như
ảnh ch�p

- ĐRt c�u hҠi
th�c m�c

- Làm �iêm tra
�iết

10 �Ѐi 7� Chụp �nh Ch�n �ung
1.0 Khái niệm
2.0 Đ.c �iêm
3.0 Ph�n oạiݏ
3.� �nh lưu ni�m
3.2 �nh ngh� thuật

�.0 �ố cục ảnh ch�n dung
4.� ngيخ� �nh thở
4.2 Đế ảnh
4.3 Hậu Cảnh

5.0 Nh�ng trư�ng hݐp �ố cục giݏ�
6.0 Giải �áp thắc mắc

- �li�e minh hoạ
- Giảng
- �li�e minh hoạ
- Giảng
- Giải đ�p c�u hҠi

- L�ng nghe,
�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- L�ng nghe,
�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- ĐRt c�u hҠi

11 �Ѐi 8 Chụp �nh Phong �nh
1.0 Khái niêm.
2.0 Ph�n loại
2.� �nh thiên nhiên
2.2 �nh �inh hoạt
2.3 �nh �iến tr�c

3.0 K�t c�u
3.� Ti�n cảnh
3.2 Trung cảnh
3.3 Hậu cảnh

�.0 Đư�ng ch�n tr�i

- Giảng
- �li�e minh hoạ
- Trả l�i th�c m�c

- L�ng nghe,
�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- Trả l�i
- L�ng nghe,

�em ảnh minh
hoạ � ghi chRp

- ĐRt c�u hҠi
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5.0 Thiêt �ị h� trݐ
6.0 Giải �áp thác măc

12 Chụp trải nghiệm - Nh�c lại �nh ch�n
�ung

- Nh�c lại ảnh
phong cảnh

- Gݏi ý c�ch ch�p

- L�ng nghe
- Ch�p trải

nghi�m

13 Ph�n Tích �nh

_____________________________
�Ѐi 9 Hội Nghị – Hội Thảo
1.0 Xác �ịnh th� loại
1.1 ��c đ�nh ��n đ�
1.2 Hình �nh

2.0 Xác �ịnh nội dung
2.1 Chương trình t� ch�c
2.2 Nh�n �ật chính
2.3 �h�ch m�i �anh ��
2.4 �h�ch m�i liên �uan

3.0 Xác �ịnh �ịݏ �i�m
3.1 Đia điểm t� ch�c
3.2 Th�i gian t� ch�c
3.3 �h�ng gian t� ch�c
3.4 �nh ��ng nơi t� ch�c

�.0 Chu�n �ị
4.1 �� lưݏng m�y ch�p
4.2 C�c �ng �ính cần thiết
4.3 C�c thiết b� đi ��m

5.0 �ố trí góc chụp
6.0 CЀi �.t thông số mám chụp
6.1 Độ nhạy ��ng I�O
6.2 Ch�c n�ng A
6.3 Ch�c n�ng �

- Chiếu ảnh h� ch�p
- C�u hҠi: Giải thích

b� c�c � th�ng ��
ch�p

- Ph�n tích ảnh học
�iên ch�p
______________

- Thuyết giảng
- Chiếu �li�e minh

hoạ

- Trình bày tại
�ao b� c�c như
ảnh ch�p �
Th�ng �� ch�p

- ĐRt c�u hҠi
th�c m�c

______________
- L�ng nghe
- �em ảnh minh

hoạ
- Ghi chRp
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6.4 �.�...
7.0 Giݏo ảnh
7.1 �Rm lại ảnh
7.2 chỉnh sݏ� ảnh
7.3 giݏo ảnh

�Ѐi 10� Kỹ thuật cơ �ản Quݏm
VidRo
1.0 T�ng quݏn
2.0 �ỹ thuật l�m nRt
3.0 �ỹ thuật liݏ
3.� Zoom In
3.2 Zoom out
�.0 Góc �.t mám
4.� Góc cݏo
4.2 Góc 1.8m
4.3 Góc th�p

1� �Ѐi 11� �nh Động � �nh Tּנnh
1.0 T�ng quݏn
2.0 �nh �ộng Smݏrt PhonR
3.0 �nh Động � Tּנnh thông

thư�ng
�.0 �nh �ộng � �nh tּנnh dưới góc

nhݐn �hác
5.0 Các th� loại ảnh �ộng
6.0 Kỹ thuật chụp ảnh �ộng
6.� Kỹ thuật ݏiݏ
6.2 Kỹ thuật Zoom outX in
6.3 Kỹ thuật �oݏm
7.0 Giải �áp thắc mắc

- Chiếu �li�e
- C�u hҠi: �ậy đ�i

tưݏng ch�p �ận
đ�ng bao nhiêu �
mới gọi là động

- Giảng � chiếu
�li�e minh hoạ

- �em �li�e
- Trả l�i
- Thao t�c trải

nghi�m tại lớp

15 Hệ thống chương trݐnh � giải �áp
các thắc mắc
- Quy đ�nh ảnh nộp thi
- Th�ng b�o hạn chot nộp ảnh nộp

thi hết �ho�
- Chụp hݐnh lưu niệm với lớp

- Nh�c toàn bộ h�
th�ng

- Trả l�i c�c th�c
m�c

- 15 ngày �ể t� ngày
�ết th�c m�n học

-L�ng nghe � Ghi
chRp
- đRt c�u hҠi
- L�ng nghe � Ghi
chRp
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- Các học phần thực hЀnh�

�u�iRTuần Nội dung Hoạt �ộng củݏ

giảng viên

Hoạt �ộng củݏ

sinh viên

Ghi
chú

4 - Ch�p ch�c n�ng A

- Ch�p ch�c n�ng �

- Cài đRt I�O

- Nh�c lại lý thuyết

- Hướng ��n ch�p

ch�c n�ng A

- Hướng �� ch�p

ch�c n�ng �

Nghe giảng

Trả l�i c�u hҠi

Làm bài tập

8 - Ch�p ch�c n�ng M

- Ch�p theo b� c�c cơ bản

- Nh�c lại lý thuyết

- Hướng ��n ch�p

ch�c n�ng M

Hướng ��n ch�p theo

b� c�c cơ bản

L�ng nghe

Ch�p trải

nghi�m

12

Ch�p ảnh ch�n �ung � ảnh phong

cảnh theo b� c�c c�n bản

- Nh�c lại �nh

ch�n �ung

- Nh�c lại ảnh

phong cảnh

- Gݏi ý c�ch ch�p

L�ng nghe

Ch�p trải

nghi�m

7. Nhiệm vụ củݏ sinh viên�

�inh �iên phải th�c hi�n c�c nhi�m �� như �au:

- Tham �� t�i thiểu 80� �� tiết học lý thuyết.

- Tham gia đầy đủ 100� gi� th�c hành �à có b�o c�o �ết �uả.

- Th�c hi�n đầy đủ c�c bài tập nhóm/ bài tập �à đưݏc đ�nh gi� �ết �uả th�c hi�n.

- Tham �� �iểm tra gi�a học �ﾠ.

- Tham �� thi �ết th�c học phần.

- Chủ động t� ch�c th�c hi�n gi� t� học.
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8. Đánh giá ��t quả học tập củݏ sinh viên�
8.1. Cách �ánh giá

TT Đi�m thЀnh
phần

Qum �ịnh Trọng
số

Mục tiêu

1 Điểm chuyên
cần

�� tiết tham �� học/t�ng ��
tiết

10� 4.3.1

3 Điểm �iểm tra
gi�a �ﾠ

Thuyết trình nhóm 30� 4.1.1,4.2.1,4.2.2,
4.3.2

4 Điểm thi �ết
th�c học phần

Nộp đ �n 60� 4.1.1,4.2.1,4.2.2,
4.3.2

8.2. Cách tính �i�m

- Điểm đ�nh gi� thành phần �à điểm thi �ết th�c học phần đưݏc ch�m theo thang

điểm 10 �t� 0 đến 10쳌, làm tròn đến 0.5.

- Điểm học phần là t�ng điểm của t�t cả c�c điểm đ�nh gi� thành phần của học

phần nh�n �ới trọng �� tương �ng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn

đến một ch� �� thập ph�n.

9. TЀi liệu học tập�

9.1 Giáo trݐnh chính�

T� biên �oạn � thiết �ế riêng chương trình nhiếp ảnh theo m�c tiêu

9.2 TЀi liệu thݏm �hảo�

[1] Nhiếp �nh Cơ Bản, Ben Long, N�B B�ch �hoa Hà Nội, 2015, http://n�bb�.hu�t.e�u.�n

[2] T� M�y �nh Tới Hình �nh, Trần Đ�c Tài, N�B Th�i Đại, 2013

[3] �� Thuật Nhiếp �nh Hi�n Đại, Marc Bi�erbo�t, N�B Tro, 1994

[4] Đư�ng �ào Ngh� Thuật Nhiếp �nh, Bيخi Minh �ơn, N�B Hng Đ�c, 2014

[5] Nh�ng T�c Ph�m Nhiếp �nh Đoạt Giải Thưởng Qu�c Tế, Hội Nhiếp �nh TP.HCM, N�B

Ita�a, 2003

10. Hướng dẫn sinh viên tự học�

TuầnR
�u�i Nội dung

ýݏ
thum�t
�ti�t�

Thực
hЀnh
�ti�t�

Nhiệm vụ củݏ sinh viên

1 Bài 1 �ử ��ng m�y ảnh 1 1 Nghiên c�u trước �ử ��ng
tài li�u học tập

2 Bài 2. Ch�c n�ng A 1 1 Nghiên c�u trước ch�c

http://nxbbk.hust.edu.vn
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n�ng A là gì? �ì �ao ph�i
�ử ��ng ch�c n�ng A trong
ch�p ảnh?

3 Bài 3: Ch�c N�ng � 1 1 Nghiên c�u trước ch�c
n�ng � là gì? �o ��nh ch�c
n�ng A �à �?

� Ch�p Trải nghi�m
0 2 Chọn đ�a điểm để ch�p trải

nghi�m

5 Bài 4 Độ Nhạy ��ng 1 1 Nghiên c�u trước độ nhạy
��ng là gì? C�c �òng m�y
có độ nhạy ��ng như thế
nào

6 Bài 5: Nguyên Lý Hoạt Động
M�y �nh

1 1 Tìm hiểu trước nguyên lý
hoạt �ộng của m�y ảnh

7 Bài 6: B� C�c Cơ Bản 1 1 Tìm hiểu c�c b� c�c cơ bản
của ảnh? Ph�n tích �à tìm
ra hình ảnh có b� c�c phيخ
hݏp �ới yêu cầu G�

8 Ch�p Trải Nghi�m 2

9 �iểm tra 2

10 Bài 8 Ch�p �nh Phong �nh 1 1 Th�c hành ch�p phong
cảnh

11 Ph�n tích 2 Ph�n tích hình ch�p ở bu�i
trước

12 Bài 9 Hội Ngh� � Hội Thảo 1 1 Nghiên c�u trước c�c c�ch
ch�p hội ngh� - hội thảo

13 Bài 10: �� thuật cơ bản
Quay �i�eo

1 1 Nghiên c�u trước tài li�u
G� cung c�p

1� Bài 11: �nh Động � �nh
TҠnh

1 1 Nghiên c�u trước tài li�u
G� cung c�p

15 H� th�ng chương trình � giải
đ�p c�c th�c m�c

2 Chu�n b� nội �ung c�u hҠi
trao đ�i �ới G�

�oRy....�u~io.....iă� 201
TrưRng �hoݏ

(Ký �R ouJ rõ uọ ��i)

�oRy....�u~io.....iă� 201
T� trưRng �ộ môn
(Ký �R ouJ rõ uọ ��i)

�oRy...�u~io...iă� 201
Ngư�i �iên soạn

(Ký �R ouJ rõ uọ ��i)

�oRy....�u~io.....iă� 201
nݏ� giám hiệu


