BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phong Thủy (Fengshui-Geomancy (the science of winds and
water))
- Mã số học phần : NN521
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ
- Số tiết học phần : 20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn: Tài nguyên Đất đai
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
3. Điều kiện tiên quyết: không
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần Phong thủy, sinh viên đạt được
những mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Có kiến thức cơ bản về học thuyết phong thủy.
4.1.2. Hiểu các quy tắc, nguyên tắc trong phong thủy.
4.1.3. Ứng dụng phong thủy trong thiết kế cảnh quan, nội thất.
4.1.4. Phân tích, vận dụng được tài liệu về phong thủy trong thiết kế cảnh quan,
nội thất và đời sống hàng ngày.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Biết cách sử dụng yếu tố phong thủy trong thiết kế cảnh quan, nội thất.
4.2.2. Kỹ năng tiếp cận vấn đề, kết hợp khoa học và tâm linh.
4.2.3. Kỹ năng hoạt động nhóm, xử lý tình huống, trình bày và giao tiếp.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Nhận thức được vai trò của yếu tố phong thủy trong thiết kế cảnh quan, nội
thất.
4.3.2. Có cái nhìn khách quan giữa yếu tố khoa học và tâm linh.
4.3.3. Tích cực tham gia học tập, luôn trau dồi, tìm tòi, tự học và tự nghiên cứu.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Sinh viên sẽ được giới thiệu khái quát về phong
thủy, các kiến thức cơ bản của phong thủy, cơ sở của học thuyết phong thủy, các
trường phái trong phong thủy, pháp khí trong phong thủy, các ứng dụng của phong
thủy hiện nay: phong thủy trong thiết kế cảnh quan, nội thất… và các bài tập ứng dụng
khác.

6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Chương 1.

Khái quát về “Phong thuỷ” (fengshui)

2

4.1.1

Chương 2.
Chương 3.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Chương 4.
Chương 5.
Bài 1
Bài 2

Nguồn gốc của Phong Thủy
Cơ sở của học thuyết phong thủy
Quan niệm về Cát Hung trong Phong thủy
Âm Dương trong phong thủy
Ngũ Hành trong phong thủy
Bát Quái trong phong thủy
Trạch quái và mệnh quái
Trường phái trong phong thuỷ
Các kiến thức cơ bản của Phong thủy
Phép tắc cơ bản của nhà ở hiện đại
Những nguyên tắc cấm kỵ trong Phong thủy nội
thất
Pháp khí trong phong thuỷ
Phong thủy trong bố trí thiết kế cảnh quan, nội
thất
Các quan niệm và mô hình của Phong thủy trong
thiết kế nội thất
Các quan niệm và mô hình của Phong thủy trong
thiết kế sân vườn cảnh quan
Các ứng dụng của Phong thủy hiện nay
Các dụng cụ (pháp khí) được sử dụng trong
phong thủy

2
5

4.1.1, 4.2.2
4.1.1, 4.2.2

3
3

4.1.1
4.1.1, 4.1.2

3
5

4.1.1, 4.1.2
4.1, 4.2.1

2

4.1, 4.21
4.1, 4.2.1

Chương 6.
Chương 7.
Bài 1
Bài 2
Chương 8.
Chương 9.

6.2. Thực hành
Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Bài 1. Bài tập thực hành ứng dụng phong thủy 1 (nội thất)

5

4.1.3, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.1,
4.3.3

Bài 2. Bài tập thực hành ứng dụng phong thủy 2 (cảnh quan)

5

4.1.3, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.1,
4.3.3

Báo cáo Báo cáo tình huống

5

4.2, 4.3

7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng viên thuyết giảng: Sử dụng kết hợp các phương pháp thông báo - tái hiện, giải
thích tìm kiếm, nêu vấn đề...thông qua các hình thức dạy học như: thuyết trình, diễn
giảng…
- Bài tập tình huống.
- Tra cứu tài liệu: Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên cách tiếp cận, tìm hiểu tài liệu,
vận dụng vào thực tiễn.
- Thuyết trình nhóm.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành, tình huống.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
- Tham khảo tài liệu liên quan.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
2 Điểm báo cáo, tình
huống
6 Điểm thi kết thúc
học phần

Quy định
- Thuyết trình nhóm
- Tham gia 100% số giờ báo cáo
- Thi viết
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
và báo cáo tình huống
- Bắt buộc dự thi

Trọng số
40%
60%

Mục tiêu
4.2.1; 4.2.4;
4.3
4.1; 4.3;

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu

Số đăng ký cá biệt

[1] Trang trí nội ngoại thất theo thẩm mỹ và phong thuỷ
phương đông / Phạm Cao Hoàn.- Hà Nội: Mỹ Thuật, 2004.
[2] Thẩm thị huyền không học: Phong thuỷ trong bối cảnh
kiến trúc hiện đại / Thẩm Trúc Nhưng; Nguyễn Anh Vũ
(biên dịch).- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2003.
[3] Phong thuỷ sân vườn / Lương Quỳnh Mai, Lý Thanh
Trúc biên dịch.- Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[4] Hoa cảnh ứng dụng trong phong thuỷ / Nguyễn Kim Dân
biên soạn.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2006.- 140 tr., 24 cm.

747.98/ H401,
MOL.040917,
MOL.040920,
NN.012929,
NN.012930,
NN.012931,
MON.022366

[5] Phong thuỷ sân vườn / Lương Quỳnh Mai, Lý Thanh
Trúc biên dịch.- Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.- 95

MOL.047004,
MOL.047005,

tr., 21 cm.- 133.333/ Tr513 .

MON.025799

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Sinh viên tự tham khảo nghiên cứu các nội dung như đã được hướng dẫn trong lớp

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
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