7B0 GIAO DUC VA DAO TAO
TRIJNG DI HQC MO
THANH PHO HO CHI MINH

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

CHU'ONGTRINHDAOTAO

Ap diing tu khoá tuyn sinh 2019 trô v sau
(Ban hành kern theo Quyt djnh s 1864/QD-DHMngày 28 (hang 8 nárn 2019
cza Hiêu trithng Tru-ô'ng Dqi hoc Ma Thành ph H ChI Minh)

I.

Thông tin tang quát

1.

Ngành dào tao: H thng thông tin quãn 1y

2.

Ngành dào tao ting Anh: Management Information System

3.

Mangãnh:7340405

4.

Trinh do dào tao: Dai hoc

5.

HInh thirc dào tao: ChInh quy, tp trung

6.

Thii gian dào tao: 4 näm

7.

Kh& hrçmg kin thirc toàn khóa (tng s tin chi): 130 tin chi

8.

Van bang t6t nghip: Cu nhân

II.

Mic tiêu dào tao

1.

Myc lieu cli ung

Dào to cü nhân ngãnh He thng thông tin quãn 1 có phm chit do dtrc, duçic trang
bj dy dü khi kin thüc giáo diic dai cuang, các v.n d 1 thuyt và các k' näng thrc hành
cüa 11th virc cong ngh thông tin, cac kin thirc v kinh t và quán trj, n.m vrng v tin
hQc quán 1.
2.
STT

Myc lieu cy the
MVC TIEU CU THE CHIIONG TRINH DAO TI0 (P0)

1. Kin thuc
P0.1

Trang bj kin thcrc nn tang v tr nhién, xa hOi va con ngui dê phiic vu cho phát
triên nghê nghip và ttr hoàn thin bàn than.

ml
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P0 2

CO kin thrc nn tang v cOng ngh thông tin, kinh t và quán trj.
CO kin thCrc chuyên sâuv tin h9c quán 1 giãi quy& các vAn d nghip vii trong
các doanh nghip san xuât kinh doanh, djch viii tãi chInh, ngân hang, ch0ng khoán,
các co quan quán l khu virc cong.

2. K näng

P0.3

Phân tIch, thit k& phát trin, van hành các he th6ng thông tin trong cac doanh nghip
san xuât kinh doanh, dch vu tài chInh, ngãn hang, chUng khoán, các co quan quàn
1y kim vrc Cong.
Quan l dr an Irng ding cong ngh thông tin trong kinh t và quãn trj.

P0 4
•

Lam vic dc 1p, lam vic nhOrn, chia sé tn tht'rc và kinh nghim, vi& báo cáo,
thuy& trInh, dam phán, giâi quyét van dê.

3. Muc do tu chü và trách nhiCm

P0 5
•

'' thüc trách nhirn dAi vài cong ding; ' th(rc phc vu dAt nuâc; CO phAm chAt chInh
frj tot; cO y thtc tO chCrc k Iut; có tác phong lam vic nghiem tác, cO dao düc nghé
nghip; nhn thCrc dLrçrc vai trO cüa ngành H thông thông tin quân ly trong cOng
cuOc xây dmg va phát trién kinh tê, xã hi.

III. Vj trI vic lam sau khi tt nghip
Ngui hçc sau khi tt nghip cO th lam vic tai các vj tn vic lam sau:
-

Vj tn vic lam 1: Chuyén vién có nghip vJi Cong ngh thông tin giâi quyt các bài

toán kinh t và quán tn nhi.r marketing, nhán sir, kinh doanh, hoch djnh ngun hrc doanh
nghip ERP. Trin vong ngh nghiêp: Thang tin len giám dc thông tin (dO), quãn l dr
an (PM), chuyén gia ttr vAn hoch dinh nhán h:rc doanh nghip (ERP).
-

Vj fri vic lam 2: Chuyên viên quan trj và 4n hãnh các h thng thông tin, quàn

trj h co si d 1iu (DBA), quân trj h thng thtrong mai din tir, 1p trInh viên, kim thu viCn
phn mm. Trin vong ngh nghip: Thäng tin len tnithng thOrn phát trin (Team Leader),
giám dc k5 thut (Technical director), quân 1 dr an phAn mm (Software project manager)
-

Vj fri vic lam 3: Chuyén vién huAn 1uyn và dào tao, ng1ién ciru viên trong linh

vrc He thng thông tin quãn l. Tniên v9ng ngh nghip: Tu van cô van các van dê trong linh
vrc H thng thông tin quán l, tip tic hpc len a bc cao hon và thrc hin nghiên ciru chuyên
sau.
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IV. Chuân dâu
Chuându

Môtã

Kin thLrc

PLOI

Co các kin thic co bàn v khoa hc tir nhiên va toán h9c d phân tIch va giâi
quyét các van dê phát sinh trong cong vic và cuc song.

PLO2

Co các kin thüc ca bàn v chInh tn, pháp 1ut, kinh t va khoa hQc xA hi, nhân
van cho vic giãi thIch, phân tIch nhng van dê trong cong vic và cuc song.

PLO3

Ap ding các kin thCrc thuc linh vrc kinh t - quãn tn, H thong thông tin quãn
1).
Ap ding cac kien thuc thu9c nganh Hç thong thong tin quan ly trong viçc van dicing,
giai quyet các van de chuyen mon.

PLO5

Ap ding các kin th(rc thuc chuyên sau giái quy& cac vn d chuyên mon.

K5 näng
PLO6

Co k nang thijc hành ngh nghip giãi quy& cac v.n d chuyên mon trong kinh
té - quãn trl, h thông thông tin quán I.

PLO7

Co k' nàng nhn thi.rc và giãi quyt vAn d chuyn mon phüc tap trong nganh.

PLO8

Co k5 nãng thic hãnh ngh nghip trong linh virc nghiên cru/giãng day.

PLO9

Co k nang giao tip nOi va vi&, ngôn ngt va phi ngOn ngr hiu qua vã lam vic
trong mOi tru&ng hi nhp.

Nàng lijc ti1 chü và trách nhim

PLO 10

Co nang 1irc lam vic dOc Ip va lam vic theo nhóm.

PLOI 1

CO näng 1rc t chrc thirc hin cong vic và h9c hOi, phát trin bàn than

PLO 12

CO ' thCrc trách nhim và dan düc ngh nghip

V.

Di tirong tuyn sinh

Thirc hin theo D an tuyn sinh hang näm cüa Trtr&ng.
VI. Quy trInh dào tao, diu kin tt nghip
1.

Quy trmnh dào tao

Ch.wng trinh thrc hin theo Quy ch dào tao dai h9c h chInh quy theo h thng tin chi
hin hành cüa Trung Dai hpc Mi Thãnh ph H ChI Minh.
2.

Diu kiin tM nghip

Sinh viên duqc cong nhn tt ngbip khi hi dñ các diu kin dirçic quy djnh bâi Quy
ch dào tao dai h9c h chInh quy theo h thng tin chi hin hành cüa Tnthng Dai h9c M
Thành ph 1-Is CM Minh.
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VII. Cách thuc dánh giá

Chucng trInh sr dirng thang dim 10 dê dánh giá mon h9c, quy ttrcrng dxang sang diem
chü và thang dim 4 theo Quy ch dâo tao dai h9c h chInh quy theo h thng tin chi hin
hành cüa Tru&ng Di h9c Ma Thành ph H ChI Minh.
VIII. Ni dung chtroiig trInh
1.

Cu trác chuong trInh
S tin chi

STT

Cu trüc CTDT

Tang
so

Bt
buôc

Tij
chon

TS 1

1. Kin thuc giáo duc di clro'ng

41

35

6

31.5%

1.1. Lj luán chInh trj

11

11

12

Kiln th&c kinh t
nhán van

luát và khoa hoc xä hôi —

6

6

1.3. Kiln th&c loan, tin hoc và khoa hoc tnhiên

12

12

1.4. Ngogingi

12

12

1.5. Giáo duc thl chát

3

1.5

1.6. GiáoducqucphOng—anninh

8

8

79

70

21

21

2.2. Kiln thzc ngành

31

31

2.3. Kiln thzc chuyên ngành 'nlu có)

24

15

2.4. Kiln thzc b tro

3

3

10

4

4

2. Kin thüc giáo disc chuyên nghip

2.1.

Kiln thz'ic co s& ('khi ngành, nhórn ngành,
nganh)

3. Thirc tp tt nghip và Khóa hiafl tOt
nghip (hoc mon thay the)

9

6

Thirc tap tat nghiêp

4

3.2.

Khóa !uan tdt nghiep

6

6

3.3.

Mon ihaythl

6

6

2.

130

102

60.8%

9

3.1.

Tngcng

STT

1.5

7 7%
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Ni dung chtroiig trinh

Ten mon hc
(Tieng Vit/Ting Anh)
Kin thfrc giáo diic dai cuoiig

MA mOn hoc

Khói luong kin
thuc
Ly
thuyt

Thtrc
hành

32.5

8.5

Ghi chü
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STT

a)

Ten mon hoc
.
(Tieng VitITieng Anh)

Khôi luçrng kin
thuc

Ma mOn hçc

Lj 1uân chInh lrj

Ly
thuyêt

Thuc
hành

10.5

0.5

1.

Tri& hoc Mac - Lenin
Marxist — Leninist phylosophy

POLl 1304

3

2.

Kinh t chInh trj Mac — Lenin
Marxist — Leninist Political
Economics

POLl 1205

2

Chü nghia Xã hi khoa hc
Scientific Socialism

P0L11206

2

Iii tuâng H ChI Minh
Ho Chi Minh's Ideology

P0L11208

1.5

Ljch s& Dãng Cong san Vit Nam
History of Vietnamese communist
party

P0L11207

2

5.
b)

Kiln link kinh l Iuâl, khoa hcxJ h()i và nhân van

6

Chn trong danh mic câc mon hçc sau:
Kinh tl — Khoa h9c xã hç31 nhdn van

3

Ch9n 01 trong các mon h9c sau day:
6

Logic hoc
Logic
Tam l h9c chti ciscmg
Introduction to Psychology

ACCO 1328

3

SOCI 1317

3

8.

XA hôi hoc dai cuang
Introiuction to Sociology

SOCI 1301

3

9.

Di cuong van hOa Vit Nam
Vietnamese Culture

VIET 1305

3

SWOR13O2

3

BADM139O

2

10.

Ansinhxãhôi
Social Welfare

Khâi nghip
Entrepreneurship
Pháp lut

3

Chn 01 trong các mon hc sau day:
12.

Pháp lut di ciwng
Introduction to Law

GLAW1315

3

13.

L luân nhà nuàc vã pháp lut
Theories of State and Law

BLAWI3O1

3

0.5

Ghi chü

STT

Ten mon hoc
(Ting Vitffing Anh)

Ma mon h9c

Khi Itrqng kin
thfrc
L
thuyt

Thu'c
hành

Kilt, fhi-c loan, tin hoc và khoa hoc tr nhiên

8

4

14.

Dai s tuyn tInh
Linear Algebra

MATH1313

2

1

15.

Giãi tIch
Analytics

MATH13I4

2

1

16.

Xác suAt và thng kê
Probability and Statistics

MATHI3I5

2

1

17.

Nhâp mon tin hoc
Introduction to Informatics

ITEC1401

2

1

8

4

c)

d)

TilngAnh(hocngozingfrphy)

18.

Ting Anh nâng cao I
Academic English 1

GENG1339

2

1

19.

Ting Anh nâng cao 2
Academic English 2

GENG134O

2

1

20.

Ting Anh nâng cao 3
Academic English 3

GENGI34I

2

1

21.

Ting Anh nâng cao 4
Academic English 4

GENG1342

2

1

e)

Giáo duc i/al chl

Ghi chü

3

Bt buc
22.

Giáo due th chit I
Physical Education I

PEDUO2O1

1.5

Giáo dc th chit 2: Ch9n I trong các mon sau day:
23.

GDTC2 — Bong chuyn
Physical Education 2 — Volleyball

PEDUO2O2

1.5

24.

GDTC2 — Bong dá
Physical Education 2— Football

PEDUO2O3

1.5

25.

GDTC2 — CAu lông
Physical Education 2 — Badminton

PEDUO2O4

1.5

26.

GDTC2 — VO thuât
Physical Education 2— Martial Art

PEDUO2OS

1.5

27.

GDTC2 — Bong bàn
Physical Education 2 — Table Tennis

PEDUO2O6

1.5

28.

GDTC2 — Bai lôi

PEDUO2O7

1.5

/
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STT

Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

Khi hrçrng kin
thü'c
Ma mon hçc

L32
thuyt

Thtrc
hành

Ghi chü

Physical Education 2— Swimming
29.

GDTC2 — Bong rô
Physical Education 2 — Basketball

f)

Giáo dyc quócphang — an ninh

30.

Giáo dic quc phOng
National Defense and Security
Education

2

1.5

PEDUO2O8

8
DEDU 1801

Kinthfrcgiáodticchuyênnghip

8
62

17

Kiln thá'c c0 so 0h6i ngành, nhóm ngành, nganh)

17

4

31.

Ca sâ 1p trinh
Introduction to Programming

ITECl505

3

1

32.

K thuãt lap trInh
Programming Techniques

ITEC15O4

3

1

33.

Toán tin hoc
Discrete Mathematics

MATH34OI

4

34

Kinh té hoc dai ctrang
. .
General Economics

SEAS23OI

3

35.

Quan tn hoc
Principles of Management

BADM1364

2

1

36.

Nguyen l ké toán
Principles of Accounting

ACC01325

2

1

25

6

a)

b)

Kiln thác nganh

Casàlp
trinh

37

Cu triic dU lieu và thut giâi
Data Structures and Algorithms

M1SY2501

3

1

K thuât lap
trInh

38.

Ca sâ d lieu
Database

ITEC2502

3

1

Nhâp mon tin
h9c

39.

Mng may tInh
Computer Networks

ITEC2503

3

1

40

He diu hành
Operating System

ITEC2301

3

41.

Lp trInh giao dién
GUI Programming

ITEC2401

2

42.

Phãn tIch thit k h théng
System Analysis and Design

ITEC340l

4

1

K5' thuât lOp
trinh
CasâdU lieu
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STT

Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Tiêng Anh)

Ma mon hoc

Khôi ltrçrng kin
thfrc
L
thuyt

Thtrc
hành

He thng thông tin quãn l2
Management Information System

MISY33O1

3

44.

H thng ho?ch djnh nguôn h.rc
doanhnghip
Enterprise Resource Planning System

ACC01355

2

1

45.

Kinh th hrçmg 1
Econometrics

EC0N1316

2

1

Kiln 1h,c chuyên ngành

18

6

B&buôc

12

3

c)

46.

48.

Ghi chü

Lp trinh cci sâ dt lieu
Database Programming

1TEC3406

2

1

Cc sâ d lieu,
Lp trInh giao
diên

Quãn tn he co sâ d lieu
Database System Administration

ITEC44O2

2

1

C sâ d lieu

Phát trin h thng thông tin quãn 1
Management Information System
Development

M15Y3303

3

Dir báo trong kinh doanh
Business Forecasting

BADM2372

2

1

Quan tn dir
Project Management

BADM 1379

2

1

6

3

Tir ch9n: Chn I mOn htràng Cong
ngh thông tin và 2 mon huâng Kinh
tê - quán trl

He thing
thông tin quãn

Hwóng Ong ngh thông tin
Chon 1 mon trong danh sách sau

52.

Quan l dir an phan mem
Software Project Management

1TEC4408

2

1

Phân tIch thiêt
k h thng

COng ngh ma nguôn ma
Open Source Technology

ITEC441O

2

1

C sa dU lieu,
H diu hành

Lp trInh web
Web Programming

ITEC34O3

2

1

Cc sâ dii lieu

Lp trinh Java
Java Programming

ITEC44O7

2

1

K5 thut lap
trInh

COng ngh ph&n mm
Software Engineering

ITEC44O9

2

1

1(9 thut
tnInh, C sâ
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STT

Ten mon hçc
(Ting VitTFing Anh)

Khôi lirqng kiên
thfrc
Ma mon hçc

Ly
thuyt

Thiyc
hmnh

Ghi chñ

du lieu
ITEC34 12

2

1

K5 thuât lap
trInh, Mng
may tInh

Kim thCr phAn mêm
Software Testing

ITEC4415

2

1

Phân tIch thit
k h thng

Chuyên d 1
Special subject I

MISY34O1

2

1

F1NA1328

2

1

56.

An toàn h th6ng thông tin
Information System Security

57.
58.

Hung Kin!: :1- quán Zr!
Ch9n 2 mon Irong danh sách sau:
59.

Quãn tn tài chInh
Financial Management

60.

Quan tn nhân luc
Human Resource Management

BADM1366

2

1

61.

Quân trj rüi ro
Risk management

BADM237I

2

1

62.

Quãn trj Marketing
Marketing Management

BADM1367

2

1

63.

Thi& 1p và thm djnh dir an Du tir
Project Feasibility Analysis

EC0N2314

2

1

64.

Thtrang mi din tCr
E — Commerce

BADM1373

2

1

65.

Quân tn chin luçic
Strategic Management

BADM138O

2

1

d)

Kiln iliac ha ir1

2

1

66.

Ting Anh nâng cao 5
Academic English 5

2

1

3

GENG1343

Thijc tp và khOa lun tt nghip (hoc mon thay th)

10

67.

Thirc tp t6t nghip
Graduation Internship

M1SY4899

4

68.

KhOa luân t& nghip
Graduation Thesis

M1SY4699

6

Hoc mon h9c thay th Khóa lun tot
nghip
Mon tr chQn huàng Cong ngh thông

2

1
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Ten mon hoc
(Tiêng Vit1Fing Anh)

STT

Ma mon hçc

Khi hrong kiên
thfrc
L
thuyt

Thirc
hành

2

1

94.5

35.5

Ghi chü

tin
Mon tr chn hi.râng Kinh t - Quán
tn
Tng cong:
IX. Kê hoch giãng dy (dii kiln)
STT

Ten mon hçc

Ma
mon h9c

Khôi hrç'ng kin thfrc
(LT, TH, Tu h9c)

Ghi chu

HQCKY1
1.

Dai stuyntInh

MATH1313

3(2, 1,5)

2.

Ting Anh nâng cao 1

GENG 1339

3(2, 1, 5)

3.

Ting Anh nâng cao 2

GENG 1340

3(2, 1, 5)

4.

Nhp mon tin hc

ITEC1401

3(2, 1, 5)

5.

Ca sâ lap trinh

ITEC 1505

4(3, 1, 7)

HQCKY2
1.

GiãitIch

MATH1314

3(2, 1,5)

2.

Ting Anh nâng cao 3

GENG134I

3(2, 1, 5)

3.

Ting Anh nãng cao 4

GENG 1342

3(2, 1, 5)

4.

Kinh th h9c di cuong

SEAS23O1

3(3, 0, 6)

5.

K thut Ip trInh

ITEC 1504

4(3, 1, 7)

HQCKY3
1.

Ting Anh nâng cao 5

GENG1343

3(2, 1, 5)

2.

Quãn trj hc

BADM1364

3(2, 1, 5)

3.

Cu trüc dü 1iu và thut giãi

MISY2SOI

4(3, 1, 7)

HQCKY4
1.

Trit hçc Mác-Lênin

P0L11304

3(3, 0, 6)

2.

Xác suit vã thng ké

MATH131S

3(2, 1, 5)

1.

Nguyen 1 ktoán

ACC01325

3(2, 1,5)

3.

Ca si dt 1iu

1TEC2502

4(3, 1, 7)

4.

He diu hãnh

ITEC2301

3(3, 0, 6)

P0L11205

2(2, 0, 4)

HQCKY5
1.

Kinh t chInh tn Mác-Lénin

10 I 3 4

/

Ten mon hçc

STT

Ma
mon hçc

Khôi lu'ong kiên thtrc
(LT, TH, Ti.r h9c)

2.

Kinh t hrcing 1

ECON1316

3(2, 1, 5)

3.

Toán tin hçc

MATH34OI

4(4, 0, 8)

4.

Mng may tInh

ITEC2503

4(3, 1, 7)

Ghi chu

HOC KY 6
1.

Chü nghia xã hi khoa h9c

P0L11206

2(2, 0, 4)

2.

Lp trinh giao din

ITEC24O1

3(2, 1, 5)

3.

Phãn tIch thi& k h thng

ITEC3401

4(4, 0, 8)

P0L11208

2(1.5, 0.5, 3.5)

BADM 1379

3(2, 1, 5)

ITEC4402

3(2, 1, 5)

P0L11207

2(2, 0, 4)

HQCKY7
1.

Tx tuàng H ChI Minh

2.

Quân trj d an
Mon Tr chçn 1 huâng Kinh t
-quãntrj
Mon Tr chçn huóng Cong
ngh thông tin

5.

Quân tn he ca sâ dU 1iu

HQCKY8
1.

Ljch sCr Dãng CS Vit Nam

2.

Pháp 1ut
Chçn 1 mon trong miic Pháp
luât

3

3(3, 0, 6)

MônTrchçn 2 huàng Kinh té

3(3, 0, 6)

4.

Dij báo trong kinh doanh

BADM2372

3(3, 0, 6)

5.

H th6ng thông tin quãn 1

MISY33O1

3(3, 0, 6)

6.

Lp trInh ci sâ dit 1iu

ITEC3406

3(2, 1, 5)

HOC KY 9

1.

2.
3

Kinh t - Khoa hc xã hôi
nhân van
.
Chçn 1 mon trong mic Kinh
tê - Khoa hoc xA hi nhân van
Pháttrin h thng thông trn
Hethonghotchdinh nguon
Iirc doanh nghiçp

3(3,0,6)

M1SY3303

3(3, 0, 6)

ACC01355

3(2, 1,5)

M1SY4899

4(0, 4, 4)

HQC KY 10
1.

Thuc tp t& nghip

11 j34

STT

Ten mon hçc

Ma
mon hçc

Kh6i hrçrng kiên thüc
(LT, TH, Tir hoc)

M1SY4699

6(0, 6, 6)

Ghi chü

HOC KY!!
1.

KhOa Iun t6t nghip
Mon hoc thay th Khóa luin
tt nghip

2.

Mon Tir ch9n hw5ng Kinh tê quAn trj
Mon Tu chon hiróng Cong
ngh thông tin

X.

Ma tran các mon hQc và k5 näng (Phy lyc 1)

XL Hir&ng dn thtc hin chiro'ng trinh (Phy luc 2)
XII. Mo tã mon hoc
Mon hoc: Trit h9c Mac — Lenin
MA mon hoc: P0L11304

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyét: Không
Mo tA torn tat: Trit h9c Mác-Lênin là mt trong ba b phan cu thành cUa Chü nghTa
Mác-Lênin — mon hoc bt buc trong ch.rong trInh dào tao cUa khôi dai hçc trong cA nuâc.
Triêt h9c Mác-Lênin là nhüng nguyen trit h9c co bàn do C.Mác, Ph.Angghen va
V.I.Lênin vit nen trén ca so k thüa sang tao và phát trin tinh hoa trit h9c nhân 1oi, tng
kt thuc tin và tn tu thai dai; là th giOi quan duy vat khoa h9c và phuang pháp luan bin
chCrng, cách mang; là nhUng quy luat chung nht cüa sr vn dng và phát triên cüa th giOi
nói chung và sr van dng và phát trin cüa xA hi nOi riêng.
' nghia — phi.rang pháp luan sâu s.c di.rçic rCit ra tir vic nghiên ctru Trit h9c MacLenin có giá tr dinh huOng dung dn cho mi hoat dng nhan thirc và thirc tiên cUa con nguOi.

Mon h9c: Kinh t chInh tn Mac — Lenin
MA mon hoc: P0L11205

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Không
MO tA torn tt: Ni dung chucmg trinh gm 6 chuang: Trong do, chi.rang 1 bàn v di
tirçrng, phucmg pháp nghiên cüu và chi.rc näng cüa kinh t chinh trj Mac - Lenin. Tir chucmg
2 dn chi.rong 6 tninh bay ni dung c& lOi cüa kinh tê chInh trj Mac - Lenin theo mic tiêu cüa
mOn hQc. Ci th các vn d nhtr: Hang hóa, thj tnrng và vai trO cüa các chü th trong nen
1
12 I 3 4

kinh t thj trträng; San xuAt giá trj thng du trong nên kinh t th trueing; Cnh tranb và clOc
quyn trong nn kinh t thj trueing; Kinh th thj trueing djnh huâng xA hi chü nghia và các
quan h lçri Ich kinh t ei Vit Nam; Cong nghip hóa, hin d?i hóa và hi nhp kinh t quc
té cüa Viêt Nam.

Mon hçc: CMI nghia xa hi khoa hçc
MA mon hçc: P0L11206

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Trit hçc Mac — Lenin, Kinh t chInh trj Mac — Lenin
Mo tã torn tat: Mon hQc cMI nghia xA hi khoa hpc là mt trong ba bô phn hçip thành
cüa chü nghia Mac — Lenin, là kt qua cüa sir vn diing th gieii quan, phuong pháp 1un trit
hçc Mac — Lenin va nhung h9c thuyt cüa kinh th chinh tn Mac - Lenin vào vic nghiên ctru
quy luât tht yu cüa sir ra deii hinh thai kinh t xA hi cong san chü nghia; nhtthg vn d chInh
trj - xA hi có tInh quy lut trong tin trinh cách mang xA hi chü nghia trén th giOi và trong
d&i sng hiên thirc a Vit Nam hin nay.

Mon h9c: Tir ttr&ng H ChI Minh
MA mon hoc: P0L11208

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Chñ nghTa xa hci khoa hpc
Mon h9c tu tu&ng Ho ChI Minh duçic t ch(ic giáng dy cho sinh viên näm thr hai cüa
chuong trinh dào to Di h9c. Mon h9c trang bj cho sinh viên nh&ng kin thirc v ni dung
quan dim cüa H CM Minh v nhQng vn d co bàn cüa cách mang Vit Nam; V Dâng
Cong san và nhà ntrOc Vit Nam; V di doàn kt dan tOc và doàn kt quc t; V vAn hóa,
do dCic, con ngueii, trong do ni dung c& lOi là dc 1p dan tc g.n lin vâi chü nghra xA hi.
Qua mon hpc nay sinh viên duoc nâng cao bàn lTnh chInh tij, yêu cuâc, trung thành
you mzc tiéu, l tueing dc 1p dan t,c gn lin cMI nghia xA hi; thy duçic trách nhim cüa
bàn than trong vic h9c tip, rèn 1uyn d gop ph.n và xây drng và bAo v T quôc.
MOn hpc: Lch sir Bang Cong san Vit Nam
MA mon h9c: P0L11207

S tin chi: 02

Diu kiin tiên quyt: Chü nghia xA hi khoa h9c
MOn h9c trang bj cho sinh viCn sr hiu bit v di tuclng, mic dIch, nhim vi, phucmg
pháp nghiên ciru, hoc tp mon Lch sCr Dãng Cong san Vit Nam và nhüng kin thüc ccr ban,
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cot lOi, h thng ye su ra d&i cUa Dãng (1920 - 1930), qua trinh DAng lAnh dao cuc dAu tranh
giành chInh quyn (1930 - 1945), lAth dao hai cuc kháng chiEn chng thiic dan Pháp và d
quôc M xâm lucic, hoàn thAnh giAi phóng dan tc, thng nht ctht rnthc (1945 - 1975), lãnh
dto cA nurc qua d len chü ngha xA hi và tin hành cong cuc di mâi (1975 - 2018). Qua
do kh&ng djnh các thành cOng, nêu len các han ch& tng kt nhQng kinh nghim v sr lAth
dao cách mang cüa DAng d giüp ngui h9c nâng cao nhn thüc, nim tin di vOi DAng và
khA nAng vn ding kin thirc dA hc vAo thirc tin cOng tác, gop phn xây drng và bâo v T
quc Vit Nam xa hi chü nghia.

Mon hçc: Logic hçc
MA mOn hoc: ACCO 1328

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã tOrn tttt: Mon h9c nay nhm trang bj cho sinh vién các kin thrc cci bàn v Logic
h9c, sir hinh thành và phát trin cüa logic h9c. Hoàn tht mon h9c, sinh viên hiu rO các quy
lut co bàn và các hinh thüc cUa tu duy, giüp sinh viên hInh thành tu duy logic, sr ding tr và
câu chInh xác trong din dat tu&ng, dng thai sinh viên CO khA nAng suy 1un, phán doán,
chmg minh hoc bác bô vn d mt cách thuyt phiic, cht chë và nht quán

Mon hçc: Thm t hc di ciro'ng
MA mOn hoc: S0C11317

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ tOrn tat: MOn Tam i hçc dai cucrng là mon hçc nn tang cung cp các kin thirc
co bàn v tarn l cho sinh viên. Mon nay së giüp sinh viên hiu &rçYc dôi tuçlng, phucrng pháp
nghién cüu cüa tam i h9c dai cl.rang; bàn chat cüa các hin ttrcxng tarn 1; các khái nim và
thut ngCt co bàn trong tam i h9c cüng niur phn nào 1 giài di.rcic co sâ than kinh cüa các
hin tuqng tam i. Day là mOn hçc tin d trixóc khi sinh viên tip cn vói khi kin thirc
chuyên ngành.

MOn h9c: XA hi hQc 4aj clrffng
MA mOn hoc: S0C11301

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
MO tá torn tat: Mon hoc nay cung cp mt s khái nim co bàn cüa xA hi hçc. Dày là
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mon h9c nn tang d sinh viên có the h9c các mOn tip theo nhix Ljch sir XI-IIH và các 1 thuyCt
xä hi h9c hin d?i, Phung pháp nghiên ciru trong khoa hçc xã hi...
Cung cAp nhüng khái nim can ban cüa xa hi h9c, giii thiu mt s chü d& 1 thuyt,
phuong pháp co ban cña xa hi hçc. Ding thai sinh vién thrc tp phân tich mt so van d xã
hi bang cách vn diing các 1 thuyt, khái nim dã hçc.
Sau khi h9c xong mon nay, sinh viên CO hiu biêt ban dAu v các 1i tip cn 1' thuyêt
xa hi h9c và dc dim cüa 1i nhIn xã hi hçc; v phuang pháp xA hi h9c; hiu biét ye các
yu t cAu thành xä hi và van hóa; hiu duçic các yu t cAu thành nhân cách; hiu cac 1oti
hInh t6 chirc xA hi và djnh ch xâ hi; hiu sir phân t.ng xA hi; hi&u bit v hin tuclng 1ch
1?c xA hi; bit duqc các 1oi hInh hành vi tp th và các phong trâo xA hi và cui cüng hiu
bit v bin chuyn xa hi và qua trInh hin dai hóa.
MOn hQc: Dai cwnag van hóa Viêt Nam
Ma mon hoc: VIETI3O5

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
MO tâ torn tat: MOn h9c nay cung cAp cho sinh viên nhUng kin thirc nn tang v van
hoá Vit Nam. Giüp sinh viên hiu rO han van hoá cüa dan tc mInh d tü do nhn thtrc ding
nhüng giá trl van hóa truyn th6ng cüa Via Nam. NhIn 1i ban sc và tInh cách van hóa cüa
dan tc d bão tin, xây drng và phát trin nn van hóa Vit Nam tiên tin, dm dà ban sc
dântôc.

Mon hoc: An sinh xa hi
Ma mOn h9c: SWOR13O2

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: MOn h9c cung cAp cho nguôi h9c các kin thCrc cci sâ d cO th h9c tot
cac mon chuyên ngành thu CTXH Ca nhân, CTXH nhóm, Phát trin cong dng,... Mon h9c
d cp v h th6ng an sinh xã hi trên th giâi và ti Via Nam dng thai cung cAp cách thin
khái quât han, toàn diên han, dy dü han và khoa hpc han d giãi thIch, din giâi bi cãnh
hinh thãnh mt s6 vAn d xa hOi ma xã hi Via Nam dang dM mt nhtr các van dé cüa ngu&i
cao tui, ngu&i khuyt tat, mi dam, ma thy, nghèo dói, di dan lao dOng,...
MOn h9c: Kh&i nghip
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Ma s mon hoc: BADMI39O

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tã torn tat: Mon h9c nay cung cp kin thirc ca bàn v qua trInh khâi t?o doanh
nghip mâi trong nn kinh t th tru&ng. Mon h9c trInh bay nhung ni dung ct IOi nhu: Tng
quan v khâi nghip, qua trmnh sang t?o và phát sinh tu&ng kinh doanh, dánh giá c hi cüa
d an kinh doanh trên thi trtimg, vn d pháp lut trong khii nghip, k hoich khii nghip
và chin hrrc phát trin cUa doanh nghip trong giai do?n du cüa qua trInh hInh thành Va
phát trin.

Mon h9c: Pháp 1ut di ctrffng
Mãmônhoc:GLAW131S

StInchi: 3

Mon h9c tnthc: Không
Mo tá torn tat: Mon h9c Pháp lust di ciiong là mon hçc trong khi kin thüc giáo diic
dai cuang. Mon hoc trInh bay nhCing khái nirn co bàn v Nha nuâc và pháp lut, bao gm:
Ngun gc, bàn chit, dãc dirn, chüc näng cüa Nhà nuâc, kiu nhà nu&c, hInh thirc nhà nuâc
và phân tich cu trüc cüa b may Nhà nixâc, chüc näng và thm quyn cüa các co quan nhà
nuâc trong b may Nhà nixâc Vit Nam; Ngun gc, bàn chit, dc dim cüa pháp lust, kiu
pháp luât, quy phm pháp 1ut, quan h pháp 1ut, thüc và thirc hin pháp lut, vi phm pháp
Iut, trách thirn pháp I, và HInh thüc pháp lut; Gii thiu khái quát v h thông pháp lut
và các ngành 1ut trong h th6ng Pháp lut cüa Nhà nuâc Vit Nam, trInh bay nhCtng ni dung
ca bàn cUa Lut Hành chInh, Lust HInh sir, Lust T tmg hinh sr, Lust dan sr và Lut T
ting dan sr, Luât lao dng, Lut Hon nhân và gia dinh, pháp lust Phông chng tham nhüng.

Mon hçc: L 1un nhà ntr&c và pháp 1ut
Ma mon h9c: BLAW13O1

S tIn chi: 3

Mon hçc tnxOc: KhOng
Mo tâ torn tat: Mon h9c L lun nhà nu&c và pháp 1ut là mon hçc trong khi kin
thüc giáo dic di cuang. Mon hçc nay trang bj cho sinh viên nhüng 1 thuyt ye ngun gc,
bàn chat và kiu nhà nirâc; chirc näng, hInh thüc vã b may nhà rnrâc; ngun gc, bàn chat
và kiu pháp 1ut; chirc näng và hinh thüc cüa pháp lust; quy phm pháp lut; quan h pháp
Iut; thrc pháp lut; th.rc hin va ap ding pháp lut; vi pham pháp lust và trách nhim pháp
I).
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Mon h9c: Dai s tuyén tInh
Mãmônh9c:MATH1313

StInchi: 03

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tã torn tt: Mon hpc nay dtrçic th chlrc giàng day cho sinh vién n.m thlr nht cüa
chtrcmg trInh dào tao Dai h9c. MOn h9c tang bj cho sinh viên nhUng kién thlxc v: Ma trn,
Djnh thüc, H ph.rcing trInh tuyn tInh, Không gian vécta, Giá trj riêng, vectci riêng, chéo hóa
ma trn, dang toãn phuong và mt s 1mg ding thirc t.
Qua mon h9c nay rèn 1uyn cho sinh viên k5' näng tng hçp, phân tIch, suy 1un và
giái quyt vn d.

MOn hoc: Giãi tIch
Ma mon hoc: MATH1314

S tin chi: 03

Diu kiên tiên quyt:
Mo tá torn tt: Mon hQc &rçYc t chlrc giãng day trong näm thlx nht cüa chtrccng trinh
dào tao Dai hçc. Mon hc nay trang bj cho sinh viên nhQng kin thlrc v ham s& dao ham,
1mg ding cüa dao ham, tIch phân, 1mg dimg cüa tIch phân, phucing trInh vi phân, chui và
ham nhiu bin s6.
Mon hçc nay rèn 1uyn cho sinh viên k9 näng tng hcip, phân tIch, suy 1u.n và giâi
quyt vn dL

Mon h9c: Xác sut và thing ké
Ma mon h9c: MATH1315

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo ta torn tat: Mon h9c nay thuc phn kin thüc nn tang, có vai trO cung cp kin
thlrc Co bàn v xác sut và thng ké lam co sâ cho các mon chuyên ngành và CO th 4n diing
trong cuc sng. Ni dung mOn h9c giâi thiu các kin thlrc co ban v 1 thuyt xác suât và
thng ké 1mg ding bao gm: xác suit, lut phân ph6i xác sut cüa bién ngu nhiên, thông ké
mô tà ,1 thuyt mu, uóc krcmg tham s, kim dnh giá thuyEt và hôi qui tuyén tinli don, và
phAn mm xlr 1 thng kê R a mlrc d co bàn.

Mon h9c: Nhp mon tin hçc

MA mon hoc: ITEC1401

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt: không
Mo tA torn tt: Nhp mon Tin hçc là mOn h9c du tiên cüa chuang trInh dào tao Dai
hçc khi ngành Cong ngh thông tin (CNTT).
Mon hçc trang b cho sinh vién cái nhIn tong quát v ngành h9c, khái quát v ljch sir
phát trin va hInh thành cüa kh& ngành CNTT, các kin thrc cc bàn v tin hc Ca s& nht.r:
câu trüc và hoat dng cüa may vi tinh, biu din dCt 1iu trong may tInh, các h dm thông
diing, khái nim h diu hành, mang may tInh ca bàn.
Mon hçc cung cp kin thrc lam nn tang cho sixth viên sir dimg tt phAn mm tin h9c
vAn phOng (soan thâo vAn bàn, xr 1 bàn tinh, soan thâo trInh din). Ben cnh do mon hc
cling giâi thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT tri sinh viên

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 1
MA mOn h9c: GENG 1339

SO tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tA torn tat: Mon Ting Anh nAng cao 1 là mOn h9c bt buc trong khung chixcing
trinh dào tao chinh thüc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon hc du
tiên trong 5 mon nhm b sung kin thi:rc và k nang ngôn ngir dê giüp sinh viên dat trmnh d
ttrclng &rong trung cp (B 1) theo khung nAng 1rc ngoai ngü cüa Vit Nam.

Mon hoc: Ting Anh nâng cao 2
MA mon hoc: GENGI34O

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt:
Mo tã tOrn tat: Mon Ting Anh nâng cao 2 là mon hçc b.t buc trong khung chtrang
trInh dào tao chInh thc dành cho sinh viên khOng chuyên ting Anh. Day là mOn hçc thr hai
trong 5 mOn nhm b sung kin thI.rc và k nAng ngôn nglt dê ginp sinh viên dat trinh d
tuong di.rang trung cp (B 1) theo khung nAng 1irc ngoai ngü cüa Vit Nam.

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 3
MA mOn hoc: GENGI341

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tà tOrn tt: Mon Ting Anh nâng cao 3 là mOn hc bt buc trong khung chixong
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trinh dào tao chInh thüc dành cho sinh viên khong chuyén ting Anh. Day là mon hçc thu ba
trong 5 mon nhm b sung kin thüc và k näng ngôn ng d giüp sinh viên dat trInh d
trang dtring trung cp (B 1) theo khung nãng hrc ngoai ngU cüa Vit Nam.

Mon hoc: Ting Anh nâng cao 4
Ma mon hoc: GENG1342

S tin chi: 03

Diêu kiên tiên quyêt:
Mo tâ torn tat: Mon Ting Anh nâng cao 4 là mon hçc bt buc trong khung chtnmg
trinh dào tao chInh thirc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon hçc thi:r ti.x
trong 5 mon nh&m b6 sung kin thirc và k nãng ngôn ng d giüp sinh viên dat trinh d
ttrcing drnmg trung cp (B 1) theo khung nang lrc ngoai ngcr cüa Vit Nam.

Mon hoc: Giáo duc the chat 1
Ma mon hçc: PEDUO2OI

S tIn chi: 1.5

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Mon h9c Giáo diic th chit 1 thuc khi kin thüc giáo diic dai cuang
trong chucmg trInh dào tao cüa tt câ các khoa. Mon h9c trang bj cho sinh viên mt s kin
thCrc, k5 nang và thai d c&n thit giüp sinh viên bitt sCr diing bài tp th diic lam phucing tin
d rén 1uyn nâng cao src khôe, khá näng phi hcip vn dng và phát huy cái dep cüa co thL

MOn h9c: Giáo duc the chit 2 - Bong chuyn
Ma mon hoc: PEDUO2O2

S tin chi: 1.5

Diu kin tién quyt:
Mo tâ torn tat: Mon hQc giáo diic th chat 2 — BOng chuyn thuc kh6i kin thirc giáo
diic dai crnng trong chwmg trinh dào tao cüa tt cã các khoa. MOn h9c cung cp nhUng kin
thtrc và k nãng co bàn cüa mOn bOng chuyn nhu: Ljch sir hinh thành và phát trin mon bong
chuyn, nghTa tác ding cüa vic tp 1uyn, k5 - chin thut và các bài tp phát trin th hrc,
cách phOng ngüa các ch.n thiicing thi.r?mg gp trong tap 1uyn và thi du bong chuyn.

Mon h9c: Giáo dtzc th chat 2 - Bong dá
Ma mon h9c: PEDUO2O3
Diu kin tiên quyt:

S,tInchi: 1.5

,MW'
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Mo tã torn tat: Mon Giáo diic th chit 2 — Bong dá thuc khi kin thüc giáo diic dai
crnyng trong chucrng trInh dão tao cüa t.t cã các khoa. Mon hoc nhm trang bj và cung cp
kin thrc và k nãng ca bàn cUa mon bong dá: Ljch sir hinh thành và phát trin, nghia tác
diing cüa vic tp luyn, k thu.t chin thut, phixang pháp t chirc thi du, các bài tp phát
trin th lirc, bài tp chin thut trong thi du bong dá.

Mon h9c: Giáo diic the cht 2 - Câu lông
Ma mon hoc: PEDUO2O4

So tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon Giáo diic the chit 2 — Cu lông thuc khi kin thüc giáo dic dai
cuong trong chiicing trinh dào tao cüa tt câ các khoa. Mon hçc nhm trang bj và cung cp
kin thc co bàn cüa mon cu lông. Giói thiu ljch si hinh thành và phát trin, nghia tác
dung cüa vic tap 1uyn, k thuât chin thuat, ph.rang pháp t chüc thi du, các bài tap phát
trin th 1irc, bài tp chin thuat trong thi du cu lông.
Mon hoc: Giáo dyc the cht 2 - Vô thuat
Ma mon hçc: PEDUO2O5

So tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c giáo diic th chAt 02 — VO thuat thuc khi kin thirc giáo diic
dai cixong trong chuong trinh dào tao cüa tAt cà các khoa. Mon h9c cung cAp nhUng kin thüc
co bàn v vo thuat, giüp sinh viên nâng cao süc khôe dng thii trang bj cho nhfrng k9 nãng,
k thuat VO tr v gn lin vài cuc s6ng hang ngày.

Mon hçc: Giáo dyc the chAt 2 - Bong bàn
Ma mon hoc: PEDUO2O6

So tIn chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tAt: Mon h9c giáo dic th chAt 2— Bong bàn thuc khi kin thüc giáo dic
dai ctrong trong chuong trinh dào tao cUa tAt cã các khoa. Mon hçc cung cAp nhUng kin thrc
và k9 näng co bàn cüa mon bong bàn nhix: Ljch sr hinh thành và phát trin mon bong bàn,
nghia tác dung cüa vic tp luyn, k - chin thuat và các bài tp phát trin th 1rc, cách phOng
ngra các chAn throng thung gp trong tp luyn và thi dAu bong bàn.
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Mon hoc: Giáo duc the chat 2 - Boi lôi
Ma mon hoc: PEDUO2O7

Si tin chi: 1.5

Diêu kiçn tien quyét:
Mo tâ torn tat: Mon hQc Giáo diic th cht 2 — Boi 1i thuc khi kin thüc giáo dic
di cuing trong chucmg trInh dào to cüa tt cá các khoa. Mon hçc trang bj cho sinh viên mt
s kin thrc và k näng và thai d cn thit, giüp sinh viên hiu bit v nghia tác ding cüa
vic tp 1uyn Boi 1i, các bài tp k thut boi ch và cách sü ding có hiu qua các bài tp do
trong cuc sang nhim nâng cao sirc khoé và d& phOng tai nn trong mOi tnx&ng rnthc.

MOn hçc: Giáo dic the chat 2 - Bong r
Ma mOn hoc: PEDUO2O8

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn t&t: MOn Giáo diic th chit 2 — Bong r thuc khi kin thrc giáo diic dti
cucing trong chtrcmg trInh dào to ca tht ca cac khoa. Mon hpc nhm trang bj và cung cp
kin thüc co bàn cüa mOn bong r. Giâi thiu ljch sir hInh thành và phát trin, nghTa tác
diing cüa vic tp 1uyn, k thut chin thut, phuong pháp t chüc thi dAu, các bài tp phát
trin th 1rc, bài tp chin thut trong thi du bong r&

MOn hçc: Giáo dic quôc phông
Ma mon hoc: DEDU18O1

S tin chi: 08

Diu kiên tiên quyêt:
Mo tâ tOrn tat: Mon hçc trang bj cho h9c sinh nhrrng kin thüc cn thit v quc phOng
— an ninh, mt s nhim vi cOng tác quc phOng — an ninh cüa Dãng, Nhà nuâc trong tInh
hInh mâi, bao gm nh&ng ni dung chü yu v xây drng 1irc hrcing dan quân tr v, dir bj dng
viên, phOng chng chin tranh cong ngh cao, dánh bai chin 1trçc "din bin hôa binh", b?o
1on 1t d cüa các th 1c thu djnh d& v&i cách mang Vit Nam; bão v chü quyn lành th&
biên giói, an ninh quc gia; du tranh phông chng phm và t nn xã hi, xây dirng phong
trào toàn dan bâo v an ninh T quc.
Rèn 1uyn các k5 näng di ngü, thirc hành b&n sang tiu lien AK; huân 1uyn nhting
dng tác co bàn chin thut chin du b birth, hành dng cüa trng ngu&i trong cong sir, ngoài
cOng sir trong chin du tin cOng và phOng ngr.
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Mon hçc: Co s& IIp trInh
Ma mon hoc: ITEC 1505

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt: không
Mo tâ torn tat: Ca so lap trInh là mon hçc 1p trinh du tiên dành cho sinh viên khi
ngành Cong Ngh Thông Tin, no giüp cho sinh viên tip cn tirng &rOc kin thrc và k nãng
d vit chtrang trInh trén may tInh.
Mon hoc nay cung cp các kin thc nn tang trong 1p trInh nhr: cách tim giâi thut,
biu din giái thut, các kiu dt lieu, các phép toán và các cu trüc diu khin cia ngôn ngtr
1p trInh duçrc scr dung d vit cac chiiong trInh tInh toán tr don giãn dn phirc tap hon. Ngôn
ngtt 1p trInh dUng d minh hoa là C++.

Mon hoc: K thuãt lap trInh
Ma mon hoc: ITEC 1504

So tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mon hQc tnlOc): Ca sO 1ptrinh
Mo tá torn tat: Mon K Thut Lp TrInh trang bi cho sinh viên mt s kin thirc tip
theo cUa Ip trInh cu trUc ma chua duçic d cp trong mon Co sO 1p trInh.
NOi dung mOn hçc bao gm: máng nhiu chiu, d qui, con trO, chui k tir, các kiu
dt 1iu tr to và các thao tác vOi tp tin. Ngôn ng 1p trinh &rçic dUng d rninh hoa là C++.

Mon h9c: Toán tin hQc
Ma mon h O c: MATH34O1

S6 tin chi: 4

Diu kin tiên quyt: không
Mo tâ tom tat: Toán Tin h9c là co sO 1 thuyt d biu din và nghiên ciru các di
tuqng rOi rac trong Khoa h9c và K thut May tInh, dc bit là v các van dé có tInh tthu
ttrçlng, do cUng là loai di ttrcmg dc thU ma may tInh s cO khá nãng hru tr& và xi:r 1 mt
each t& nht. Toán tin hpc là cci sO toán hoc d mô hinh hóa, hInh thUc hóa các h thing
thông tin dra trén may tInh mt cách dUng dn và hiu qua. NhUng ni dung nay rt quan
trong nhm giUp sinh viên hiu sâu v cac khIa canh tthu ttrcmg trong cu tao và hoat dng
cUa các h thng tInh
Mon h9c: Kinh t hçc di cirong
Ma mon hoc: SEAS23O1

S tin chi: 3
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Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: Kinh t hçc dai cuong là trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc ccx bàn
trong phân tIch kinh t vi mô (ccx ch vn hành trong nn kinh t thj trtrYng; các mô hInh ra
quyt dnh cüa các tác than riêng lé trong nn kinh t: ngtrxi tiêu dung và nba san xuAt;...)
và các cong cii cn thit d phân tIch các vn d kinh t vi mô (san hrqng, lm phát, that
nghip,...).

Mon hoc: Quãn tn hçc
Ma mon h9c: BADM 1364

S6 tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon Quan trj h9c là mon h9c nn tang cho ngành h9c Quân trj kinh
doanh, së duqc hgc du tiên trong chucxng trinh, giüp sinh viên có các kin thtrc c& lOi v
quãn tn. Trên ccx s& nn tang cüa quãn trj hçc, sinh viên së h9c các mon hçc nhtr: Quan trj
nhân hrc, Quan trj marketing, Quãn trj dr an, Quân trj chin hrçxc, và rt nhiu các mon h9c
ngành và chuyên ngành khác.

Mon h9c: Nguyen I k toán
Ma mon hoc: ACC01325

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo ta torn tat: MOn h9c trang bj nn tang kin thIrc ccx bàn v k toán d sinh viên d9c
và hiu duçxc thông tin k toán và mô tà duçxc qui trinh k toán trong mt doanh nghip, phiic
vv cho vic ra các quyt djnh v quán 1, tài chInh. Ngoài ra, mon hçc cOn trang bi mt s kS
thut cia k toán nhu tài khoãn, ghi s kép, tInh giá, d thrc hânh nghip vi k toán trong
doanh nghip thucxng mi và doanh nghip san xut.

Mon hoc: Cu trüc du 1iu và thut gui
Ma mon hçc: M1SY2501

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnrâc): K5 thut 1p trInh
Mo ta torn tat: Cu trCic dü lieu và thut giâi là mOn h9c ccx bàn, trang bj cho sinh .4ê
kin thüc v các câu trüc dü lieu và các thut giái thông diing, các phuong pháp tip can vài
giâi pháp giài quyt vn d và phân tIch tInh hiéu qua cüa giâi pháp, giüp sinh vien phát trin
k' nãng thit k cu trüc d Iiu, trng dmg d giài quyt các v.n d vã xcr 1y thông tin tron,
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doanh nghip.
Mon h9c nay cung cp cho sinh viên các kin thirc sau day: các cu trüc dü Iiu ccx bàn
nh.r ngän xp, hang dvi, danh sách lien kit, cay nhj phân tim kim...; các thut toán sp xp
nhu heapsort, quicksort, counting sort, bucket sort...; biu din d thj trong may tinh và các
thut toán dè thj nhu duyt d thj theo chiu rtng, chiu sâu, tim dixmg di ngin nht, tim cay
bao ti-urn nhô nht, v.v.

Mon h9c: Co s& dfr lieu
Ma mon hoc: ITEC25O2

S tin chi: 4

Diu kiin tiên quyt (mOn h9c tnthc): Nhp mon tin h9c
Mo tá torn tat: Mon hçc trang bi cho sinh viên các kin thirc ccx bàn v ccx sO dCi lieu,
giüp sinh viên hiu dirçxc nghia và vai trO cüa ccx sâ dCt 1iu, kin thirc v ccx sâ dü lieu quan
he, ngôn ngü truy vn dü lieu SQL và chun hóa ccx so di Iiu.
Mon hpc cung cp các kin thirc lam nn tang cho sinh viên h9c tiêp mon hçc Ccx sO
dü 1iu nâng cao và Phân tIch thiEt k h thng, và giüp Ich cho sinh viên trong vic xây dmg
các üng diing phn mm có ding ccx sO dC 1iu khi lam d an, d tài hay lam vic sau khi ra
TnrOng

Mon hçc: Mng may tInh
Ma mOn hoc: ITEC25O3

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt: không
Mo tà torn tat: Mng may tinh là mon h9c thuc nhóm kin thrc ngành cüa chircxng
trInh dào tao Dai h9c ngành Cong ngh thông tin, Khoa h9c may tInh, H thng Thông tin
Quàn l nhim cung cp các kin thirc và k näng ccx bàn v mng may tInh

Mon hoc: H diu hành
Ma mon hoc: ITEC23O1

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyêt: khOng
Mo tã torn tat: H diu hành là mon h9c thuc nhóm h9c ph.n ccx sO, cung cap nMng
kin thrc ccx bàn v nguyen i h diu hành bao gm các v.n dé quàn 1 tin trInh/1ung
(process/thread), quãn l b nhO, quãn l file và các thi& bj nhp/xu.t
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Mon hçc: Lap trInh giao din
Ma mon hoc: ITEC24O1

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc trtrâc): K thuât 1p trinh
Mo tá torn tat: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên các kin thüc ye 1p trinh l&p giao
din, nâng cao k5 nang 1p trInh vói giao din d h9a bng cong cii trrc quan, xây dirng üng
ding Windows Form sCr ding ngôn ngi C#.Net vâi rnôi truông 1p trInh chuyên nghip
Microsoft Visual Studio .NET
Mon h9c nay là tin d cho sinh viên hçc tot các ngôn ngct 1p trinh khác, và cüng là nn
tang h trg cho sinh viCn lam các d tài 1p trInh trong tru&ng cüng nhu các dr an phn mm
sau khi ra tnthng.
.'

Mon h9c: Phan tich thiet ke hç thong
Ma mon hoc: ITEC34O1

S6 tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mOn hQc truâc): Co sâ d

lieu

MO tá torn tat: Mon hçc trang b cho sinh viên các kin thrc v các khái nim, nguyen
l, và các ni dung cong vic cAn thit phái thrc hin d có th cãi tiên hay xây dirng mài mt
phAn hay toàn bO H thng thông tin (HTTT).
Mon hçc cung cp các kin thirc lam nn tang d sinh viên thrc hin &rçYc các cong
viéc co bàn, cu th trong trng cong doan cia qua trinh phân tich và thit k HTTT theo hi.ràng
câu trüc

MOn h9c: H thong thông tin quãn I
Ma mon h9c: MISY33O1

s6 tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: không
Mo tà tOrn tat: Mon h9c cung cp các kin thüc v khái nim v h thng thông tin và
các h thng thông tin trong thirc t. Ben cnh dO mon hQc rèn luyn v k5 nang tr hc hOi,
phán tIch, áp ding vào giâi quyt các v.n d cong ngh trong các h thng thông tin tin ngày
nay. Sinh viên dtrgc giOi thiu các mô hInh h thng thông tin ph bin ngày nay và qua các
tinh hu6ng (case-study) d rèn luyn khá nang tu duy phân tIch và giâi quyt v&n d (phân
tIch, thiêt k và lap k hoach thirc hin).
Ben

cnh do, sinh viên &rçic to diu kiin lam vic vfci nhau di.r&i sr djnh hu&ng cüa

giáo viên d phát trin khà näng cüng nhu thirc trách nhim và dao drc ngh nghiêp: trung
-I

2513 4

thuc, uy tin; hành xr chuyén nghiêp; cüng nhu tinh than tr giác và thrc cong dng, t chüc
Va quôc gia

Mon hpc: He thông hoch djnh ngun krc doanh nghip (ERP)
Ma mon hoc: ACC01355

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Mon hc nhm cung cp cho sinh viên nMng kin thixc v he thng
thông tin doanh nghip huàng tIch hcip trên mOi tru?Yng ERP bao gm quy trInh kinh doanh,
hoach djnh trong t chirc, dông st lieu k toán trên h thng và kim soát h thng. Mon hc
giói thiu các khái niérn, thut ngü co bàn và giài thIch cho nglx&i hgc nhüng tác ding cüa
vic irng ding h thng ERP vào t chirc. Ben canh do, ngtr&i hçc ducic tip can vâi giái pháp
ERP ci the.

Mon h9c: Kinh t lwçrng 1
StInchi: 3

MãmOnhçc: ECON1316
Diu kin tiên quyt: Không.

Mo tâ tOrn tt: Mon hçc cung cp các phisang pháp d lucrng hóa mi quan h giCa các
hiên tuong kinh t thông qua các rnô hInh kinh t hrcng; din giãi môi quan h do trên co s?i
s lieu thu thp duçic ti thrc t nh.m cUng c thorn các giá thit.
Ni dung chü yu ci:ia mOn hc nh.m htthng dn sinh viOn: (1) Cách thit lap các mO
hinh rnô tá rni quan h kinh t& tue là dim ra giâ thuyt (hypothese) ye các môi quan h nay
giüa cac bin s6 kinh t. (2) Tfâc luçing cãc tham s6 nh&m do lu?ing các mi quan h giüa các
bin s kinh t trong mO hinh. (3) Kim djnh tInh vUng chc cüa rnO hInh. (4) Cui c1ng, sCr
diing các mô hInh do d dtra ra các dir báo hoc mO phOng các hin tixclng kinh tê.
Mon hçc nay giâi han trong pham vi: i.tuc hrcing mO hInh hèi quy tuyn tInh, phuong
pháp u&c hrcing chii yu là phuong pháp binh be nht thông thuông (Ordinary Least Square
— OLS) và s lieu thu thp ding d iràc krçrng là s 1iu chéo.

Mon hçc: Lp trInh co' s& dfr lieu
Ma mon hoc: ITEC3406

S tin chi: 3

Diu kiin tiOn quyt (mon h9c truâc): Co sâ d 1iu, Lap trInh giao din
Mo tã torn tt: Mon hçc cung cp cho sinh viên kin thuc và k näng 1p trInh ung
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diing tuang tác vâi Co sâ dü lieu (CSDL quan h, XML) b&ng ADO.NET. iirng dvng duçic
xây drng theo kin tthc 3 l&p và sIr diing các k9 thut 1p trInh hin dai trong phát trin 1mg
ditng thu LINQ, Entity Framework

Mon hoc: Quãn tn h co s& du lieu
Ma mon hoc: ITEC4402

S6 tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt (mon h9c tnróc): Co sIr dIr lieu
Mo tã torn tat: Mon hpc nay trang bi cho sinh viên các kin thlrc cci bàn ye vic quân
trj mt h th6ng Co sIr dIr 1iu (CSDL) bao grn các vic: quán trj h thng CC co sIr dIr lieu,
quãn 1 các file liru trIr dIr lieu, quàn trj nguIri dung, quân trj báo mt và phán quyn, tir dng
hóa các tác vii quãn trj.
Mon h9c cung cp các kin thlrc v co ch hot dng cIra mOi tnthng sIr d11ng co sIr
dIr 1iu kiu client/server, các kin thlrc v sao hru, phic hi dIr Iiu, giám sat hoat dng dé
slra li và cãi tin h th6ng Co sIr dIr lieu.
Mon h9c nay dào t?o k5' nãng giüp cho sinh viên sau khi ra truIng có th lam vic vIm
vai trO clia nguli quãn trj h th6ng CSDL (database administrator) trong môi truIng thirc t:

Mon hQc: Phát tnin h thng thông tin quãn I
Ma mon hoc: MISY3 303

S tIn chi: 3

Diu kiên tiên quyt (mon h9c truIc): He th6ng thông tin quàn l
Mo tà torn tAt: Mon h9c cung cp các kin thlrc và k näng nn tang v các giài pháp
v h th6ng thông tin cho Co quan, doanh nghip thông qua các kin thlrc chuyên sâu v các
phtrcmg pháp lun (co sIr l thuyt v trit 1, phuong pháp lun, k9 thut và các cong ci
trq) phát trin các h thng thông tin quãn l.
Cu th là khã näng phân tIch, thit k va phát trin h thng thông tin quán l cho
doanh nghip, co quan d tlr dO d xut các giâi pháp v cách t chlrc, k hoach phát trin và
tiêu chi dánh giá các h th6ng thông tin quan l.
Ben cnh dO, sinh viên dugc phát trin yS thlrc trách nhim và do dIrc ngh nghip:
trung thrc, uy tin; hânh xcr chuyên nghip; và trách thim d& vIm bàn than, cong ding và dt
nuIrc.

Mon hçc: Dir bão trong kinh doanh
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Ma mon hoc: BADM2372

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon hçc Dtr báo trong kinh doanh là mon h9c trang bj cho sinh vien
cac kin thurc cc bàn v phirnng pháp du báo rng dmg trong linh vic kinh doanh và quàn trj.
Thông qua ni dung mon hpc, sinh viên s có th thirc hin phân tIch nhu cu dir báo, hra
chçn phiong pháp phãn tIch dü Iiu phü hgp và vn ding các phuang pháp dir báo ccc bàn
bao gm: phãn tIch chi s& dr bão chui thi gian và dr báo b.ng rnô hinh hi quy. Kin thixc
cüa mon h9c cüng là nn tang d sinh viên có th hçc tip các mon lien quan dn phuGng
pháp djnh hxcing trong tircxng lai.

Mon h9c: Quãn trj di an
S tin chi: 3

Ma s mon hoc: BADM1379
Diu kin tién quyt:

Mo tá torn tat: Theo quan dim hin dai, l thuyt v quãn trj dir an có th áp diing vào
mi mt cüa mt t chüc. No giüp xCr l, kim soát, quân l hu ht các vn d cüa mt doanh
nghip. VI th mOn h9c nay có vai trô quan trQng trong ngành dào t?o Quán trj kinh doanh.
Ni dung chInh cia mon h9c bao gm các kin thrc ccx bàn v dir an và quãn trj dr an; các
kin thüc lien quan dn vic lira ch9n dir an; each t chIrc thrc hin dir an; phiiang pháp 1p
k hoch và xác djnh ngân sách dr an; cách 1p tin d thrc hin dr an; phân b ngun hrc
d thrc hin dr an; phtrcrng pháp kim soát dr an; các vn d lien quan dn hcip ding và rüi
ro trong qua trInh thirc hin dir an; và cui cüng là quyt dnh kt thüc dir an. Sinh vién së
tip cn mOn Quãn tn dir an d dang hcm nu trang bi tnxàc các kin thüc v Toán can bàn,
Kinh t - xa hi, Lp và thm djnh dir an, Phân tIch djnh luqng trong quán trj, Quãn trj nhân
sr.

Mônh9c: Quãn J dçrán phn mém
Ma mon hoc: ITEC44O8

S6 tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnrâc): Phân tIch thit k h thng
Mo tá torn tat: Mon h9c nh&m trang bi các kin thi.rc ccx bàn v tin trinh, các hoat
dng, các phucing pháp, cong ci và mt s k nang d quàn trj mt dir an ph.n mm. Thông
qua mon hoc, sinh vién có khã näng tham gia xây dmg mt dir an phAn mm, kim soát dr
an và cO th sir ding mt s cOng cv phvc vii quàn trj dr an
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Mon hçc: Cong ngh ma nguôn m&
Ma mon h9c: ITEC44lO

So tin clii: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c trithc): Ca so d 1iu, H diêu hành
Mo tà torn tt: Mon h9c cung cp cho sinh viên các kin thüc ca sO ye cong ngh ma
ngun mO nhu: các khái nim, các mO hinh kinh doanh cüa ma ngun mO, các loai bàn quyn,
uu dim và h.n ch cüa ma ngun mO, môt s h diu hành ma nguôn mO, mt so 1mg ding
cüa cong dng ma ngun mO dang ckrgc sIr ding ph bin.
Mon h9c con gi&i thiu mt s cong ngh tiêu biu dành cho các nhà phát trin phân
mm dang dtrçic sIr dung ph bin trong cong dng ma ngun mO nhu: GitHub, Eclipse,
Maven, và PostgreSQL

Mon hoc: Lap trInh web
Ma mon hçc: ITEC34O3

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c trirOc): Ca sO dIr lieu
Mo tâ tOrn tat: Mon h9c Lp trinh Web cung cp cho sinh viên các kin thlrc va k5'
näng c.n thi& d xây dirng 1mg dung Web bang cong ngh ASP.NET và ngOn ngIr PHP.
Mon h9c nay là nn tang d sinh viên thirc hin các d an mon h9c, khóa lun tt
nghip, dng thyi cung cp các kin thlmc và k nãng ma các nhà tuyn d%ing cüa các cong ty
ph.n rnm thithng yêu cau tlr các 1mg vién.

Mon hçc: Lap trInh Java
Ma mOn h9c: ITEC44O7

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: K5 thut 1p trinh
Mo tá tOrn tat: Mon nay cung cp cho sinh viên nhIrng kin thlrc 1p trInh Java tlr can
bàn dn náng cao, tp trung giOi thiu cOng ngh JavaFX d phát trin các 1mg ding RIA
(Rich Internet Application) và JSF d phát trin các 1mg ding Web. Ben canh sIr dimg JDBC
tuang tác vOi ca sO dIr 1iu, mOn hçc cung cp kin thlrc sIr ding giâi pháp ORM (Object
Relational Mapping) tuang tác vOi sO dIr liu thông qua Hibernate framework.

Mon hçc: Cong ngh phn mm
Ma mOn hoc: ITEC44O9

S tin chi: 3
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Diu kin tién quyt (mon hçc trtxOc): K thut 1p trInh, Ccc sâ dii 1iu
Mo tA torn tat: Mon h9c nay trang bj cho sinh viên các kin thirc tOng quát v cong
ngh phn mm, quy trInh phát trin phn mrn. Hoàn tt mon hQc sinh viên nm các phirong
pháp quan trong trong t&ng cong do?n cüa quy trmnh phát trin phAn mm nhu xác djnh, phân
tIch yêu cAu, mO hInh hoá h thng và kim thCr phn mm

Mon h9c: An toàn h thng thông tin
MA mon hoc: ITEC3412

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnthc): K thut 1p trinh, Mng may tInh
Mo tã torn tat: Mon hçc nay cung cp kin thüc v nguyen i và k thut an toàn h
thng thông tin, phát hin vA phOng chng xâm nhp mng, báo toàn dii 1iu may tInh cá nhân
và h thng mng.
Sau khi hpc xong mon nAy, sinh vién cO th hiu drçic t.m quan trQng cüa vn d an
toàn dii 1iu. Sinh viên có khA nAng thit 1p, bâo trI, bAo rnt h thng thông tin

Mon h9c: Kiêm thfr phn mm
MA mOn hoc: ITEC4415

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c truóc): Phân tIch thit k h thng
Mo tA torn tat: Mon h9c nAy trang bj cho sinh viên các kin thrc tng quát v kirn thu
phn mm, k9 nAng phAn tIch, dánh giá yêu cu phAn mrn d thit k test case, các phucrng
pháp phát hin nhiing 1i tim n có khA näng xAy ra tii yêu cu phn mm. Mon hpc cüng
cung cp nhiing k5' thut kim thii phn rnm thu cong và kim thii tr dng.

Mon h9c: Chuyên d 1
MA mon hoc: MJSY34OI

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hc tnrâc): Tt cA các mon h9c thuc khi kin thüc c sâ
và chuyên ngAnh bt buc
Mo tA tOrn tat: Mon h9c (chuyên d) nay thuc nhóm h9c ph.n t,r ch9n. Mon h9c nAy
trang b cho sinh viên nhUng hiu bit v cAc giAi pháp/công nghê dang/së áp dung trong thuc
tin cüa ngành. Vói mic dIch nay, mon chuyên d có các dc dim sau:
- Co th t chrc mOn chuyên d riéng cho tüng phãn ngành hçp
- Ni dung cu th cüa mon h9c së thrçrc quyt djnh t?i thai dim trin khai mOn hoc
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Mon hoc: Quãn trl tài chInh
Ma mon hoc: FINA 1328

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt: Không
Mo tà torn t&t: Mon h9c Quàn tr tài chinh (Finance Management) duçic thit k nhu là
mon h9c kiEn thrc ngành nhm cung cAp kin thüc co bàn v quân tij tài chinh doanh nghip
cho sinh viên theo hQc các kh6i ngành kinh t.
Mon hçc nay trang bj cho sinh viên nhttng kin thüc co bàn nhu: (i) Giài thiu v quAn
trj tài chinh doanh nghip, (ii) Th?yi giá tin t và mô hInh chit khAu dOng tin, (iii) Lçii nhuân
và rüi ro, mô hmnh djnh giá tài san vn, (iv) Djnh giá và quyt djnh du tr chrng khoán, (v)
Phân tIch quyt dinh du tu dir an, (vi) Quân trj tài san ngn han(vii), Tác dung cüa dOn bAy
len rüi ro và lçii nhu.n, và (viii) Phân tIch báo cáo tài chInh. V mt k nAng, sinh viên CO the
áp ding nhirng kin thirc dA hçc có khâ näng d xuAt ducc các giâi pháp d giài quyt nhüng
vAn d thirc t phát sinh lien quan dn các hot dng quân trj tài chInh trong doanh nghip.

Mon hoc: Quãn tn nhãn hrc
MA s mon h9c: BADMI366

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tá tom tat: Mon h9c quAn trj nhân hrc cung cAp nhüng kin thiic co bàn và cac
cOng ci cAn thit v quàn l con ngithi trong mt t chüc. Mon hçc quàn frj nhán lirc cO m&
quan h cht chë vâi mon Quàn frj h9c và HAnh vi t chtrc.

Mon h9c: Quin trj rüi ro
MA mon h9c: BADM237I

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tA torn tat: Mon h9c nAy v.n diing các kiEn thüc dA hçc tir nhiu mon hçc da h9c ô
bc di h9c d: ngliiên cüu các khIa cnh khác nhau cüa rCii ro; nhn din và phAn tIch duçic
các rcii ro trong môi trtthng lAm vic sau nay, lAm chü cOng vic vA giüp ngu&i h9c Co the
phAn rng va ThIch nghi nhanh vài nhüng thay di An chüa nhiu thi ro trong mOi tnr&ng
kinh doanh.

Mon hçc: Quin tr Marketing
//
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Ma s6 mon hoc: BADM1367

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyêt:
Mo tã torn tat: Mon h9c Quán tn marketing cung cp cho ngi.xäi h9c nhQng kin thrc
nâng cao v Marketing, ngoài nhüng khái nim c bàn v Marketing a mon Marketing can
bàn, ngtr?i hçc có th hiu rO hon v qua trinh quàn tr marketing ti doanh nghip, bit cách
1p k hoach chin hrçic, chucmg trInh marketing và trin khai t chirc thirc hin cUng nhtr
dánh giá, kim soát các hoat dng marketing. Dng thôi, mon h9c nay lam nn tang d sinh
viên cO kin thi'rc bce tip các mon chuyên ngành Marketing nhu Phát trin san phm mâi,
chInh sách giá, Quâng cáo, Quan h cong chüng, Quãn tn kênh phân phi.

Mon hoc: Thiêt lap và thm dinh dir an dâu tu'
MAmônhçc: EC0N2314

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat:
Mon hc Thiêt 1p và thm djnh dir an du til bao gm nhiu ni dung. Trong hçc phAn
nay, chü yu là thm djnh du an du tir v mt tài chInh, là rnt ni dung tng hçp tir phân
tIch thj trlr&ng, phân tIch k thut và phân tIch nhân hrc. Th.m djnh dir an nhAm dánh giá hiu
qua cüa dir an v mt tài chinh, giüp các nhà du Pr chn hra các phucing an dAu ttr hiu qua
và tim cách giâm thiu rñi ro khi dixa ra các quyt djnh du tu.
D có th thirc hin ni dung phân tIch trên day, sinh viên së dirge giâi thiu v nguyen
tc và cách thirc xây drng mt báo cáo ngân km cüa vông dri dir an; cách thirc i.rcc hxgng
suit chit khu cho mi dr an; các tiêu ehu.n d dánh giá dir an và các quy tc hra chn mt
tp hcip các dr an du tu ti uu. Ngoài ra d phân tIch hiu qua tài chInh mt du an that dy
dü, phân tIch tác dng cüa lam phát dn ngán km và tinh khà thi cüa dir an, phân tIch rüi ro
cüa dir an, cüng là nhung ni dung sê dirge giâng day trong hc ph.n nay.

Mon hçc: Thtrong miii din tir

Ma so mon hoc: BADM1373

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Day là mOn hc cn thit cho sinh viên nhóm ngành Quàn Trj Kinh
Doanh. Nhm trang bj cho sinh viên kin thirc lien quan dn phucmg thirc kinh doanh trong
thii di cong ngh, tinh hInh phát trin thucing mai din tir hin nay, các mô hInh thucmg mai
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diên tCr, hot dng marketing, thanh toán trrc tuyn và các vn d bâo an trong thirang mi
din tr.

Mon hçc: Quãn tr chin ltrçc
Ma s mon hoc: BADM1380

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhUng kin thixc và k näng ca bàn
v chin hoc và quàn trj chin hrçic d thit 1p và thirc hin các chin hrçc phát trin kinh
doanh. Nhung kin thüc nay cüng có th áp diing cho các loai to chüc khác trong xã hi.

Mon hçc: Ting Anh nãng cao 5
Ma mOn hoc: GENG1 343

S tin chi: 03

Diu kiên tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon Ting Anh náng cao 5 là mon hçc bat buc trong khung chircing
trInh dào to chInh thirc dành cho sinh viên không chuyên tiêng Anh. Day là mon hçc cuôi
trong 5 mon nhm b sung kin thrc và k näng ngôn ng d giüp sinh vién dt trInh d
tuong ducmg tin trung cap (B 1) theo khung näng hrc ngoi ngü cüa Vit Nam.

Mon hoc: Thtrc tp tt nghip
Ma mOn hpc: M1SY4899

/

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Thrc ttp tot nghiçp la mon h9c duçc to chuc vao hçc ky cuol cung cua
khóa h9c, khi sinh viên da duçic trang bj nhüng kin thüc co sâ, cüng nhu là nhQng kin thirc
chuyên ngành. Mon h9c nay không chi giüp cho sinh viên có co hi üng dimg duqc các kin
thüc, k9 nang dã hçc vào thirc t, ma cOn tao diu kin cho sinh viên tip xüc thirc t& hiu
d.rçic quy trinh hot dng và lam vic cüa mt doanh nghip din ra nhi th nào khi cO sir
ing diving Cong ngh thông tin.
MOn h9c nay yêu cu sinh viên thirc hin cong vic duçic phân cOng, yêu cu a noi
thirc tIp. Các cong vic do có th là các cong vic tham gia vào các hot dng nhu nh€tng
nhãn vién thrc six cüa co quan, hay cóc th là các d tài di.rài hinh thüc là mOt dr an, hay bài
tp km. Khi thuc hién thuc tap t6t nghip, sinh vién së duçic mt giãng vién phii trách dé theo
dOi và dng thai htrOng dn chuyên mOn. Sau th&i gian thirc tp theo quy trInh, sinh viên s5,
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np báo cáo thrc tp tt nghip và phiu dánh giá cüa nai thirc tp d Khoa kim tra và dánh
giá kt qua. Vic thrc hin thuc tp tt nghip phái theo dung quy djnh, theo thông báo cüa
Khoa v các m6c th?ii gian cu th& mu báo cáo thuyt minh và các quy djnh khác.

Mon hoc: Khóa 1un tt nghip
Ma mon hpc: M1SY4699

S tin chi: 6

Diu kin tiên quyt:
MO tâ torn tat: Khóa 1un tt nghip dành cho các sinh viên dã hçc xong tat câ các mOn
h9c chuyên ngânh bt buc cüa khóa hçc, thOa diu kin v diem hçc tp cUa Khoa quy djnh,
và có mong mun clang k thrc hin d tài mOn hçc Khóa 1un tt nghip.
Khóa lun tt nghip yéu c.0 sinh viên thrc hin mt d tài duOi dng thIrc là mt dr
an hay mt bài tp lan, có ni dung lien quan dn các kin thüc chuyên ngành cüa khóa h9c.
Khi thirc hiên khóa luan, sinh viên sê duac d xuât dé tài hay duçic giao dê tài và dtrcic giãng
vien ph trách huâng dn khoa h9c. Sau thii gian thrc hin theo quy djnh, sinh viên se np
báo cáo khOa lun va các san phm, giâi pháp, ph.n mm dã thrc hin d di.rçc kim tra, dánh
giá kt qua.
Vic thirc hin khóa 1un tt nghip phái theo dung quy djnh, thông báo cüa Khoa v
các mc th&i gian, mu báo cáo thuyt minh và các quy djnh khác v vic báo v khóa lun.
Mon hçc truâc: sinh viên dã h9c tAt cá các mon h9c chuyên ngành bt buc cüa khóa hçc.

XIII. D cirong chi tit mon hçc (Phu luc
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