BO GIAO DUC vA DAO TAO
TRUONG DI HQC MO
THANH PHO HO CIII MINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

CHU1NG TRINH DAO TAO
Ap dung tir khoá tuyn sinh 2019 trô ye sau
(Ban hành kern theo Quyt djnh s 1864/QD-DHM ngày 28 tháng 8 nãrn 2019
cüa Hiêu trzthng Trzthng Dai hoc Ma Thành ph H ChI Minh)
I.

Thông tin tong quát

1.

Ngành dào tao: Khoa h9c may tInh

2.

Nganh dào tao ting Anh: Computer Science

3.

Mangành:7480101

4.

Trinh do dào tao: Dai hçc

5.

Hinh thurc dào tao: ChInh quy, tp trung

6.

Th&i gian dào tao: 4 nam

7.

Kh6i krcmg kin thüc toàn khóa (tng s tin chi): 126 tin chi

8.

VAn b&ng tt nghip: Cu nhân

II.

Muc tiêu dào to

1.

Myc lieu chung

Dào tao cü nhân ngành Khoa h9c may tInh có phm chit dao dirc, có k luât và có trách
nhim trong cong vic; duqc trang bj dy dü khi kin thüc giáo dc dai cuclng, n&m vüng
các kin thüc chuyên mOn và có các k9 nang thirc hành; có khã nang áp diing các kin thüc
chuyên mon giái quyt các van d v Khoa hçc may tmnh và Cong ngh thông tin trong bi
cánh hi nhp và phát trin cüa dt nuóc.
2.

Mycliêucylhé

Muc tiêu
cii the

Mota

Kin thfrc
P01

Trang bj kin thüc co bàn v tr nhiên, xã hi và con nguài d phiic vt cho
phát triên nghê nghip và ttr hoàn thin bàn than.

P02

Co kin thüc nEn tang ye khoa hoc may tInh.
Co kin thirc chuyên sâu trong các linh virc cong ngh ph.n mm, h thng
thông tin, mng may tInh, an toàn thông tin, trI tu nhãn tao (khai phá dü
139

Muc tiêu
cu the

Mota
1iu, thj giác may tInh).

K5 nãng

P03

Phân tIch, thit k, phát trin, vn hành các h thng thông tin, thit k mng
máytInh.
Quân 1 dr an cong ngh thông tin vâ giâi quyt các bài toán v trI tu nhân
tao nht.r khai phá dü lieu, thj giác may tInh.

PO4

Lam vic dc 1p, lam vic nhóm, chia sé tn thüc và kinh nghim, vit báo
cáo, thuyêt trInh, dam phán, giâi quyét van dé.
Mfrc tir chü và trách nhiêm

P05

thüc trách nhim dôi vth cong dng; thüc phic vii dat nuâc; có phâm
chat chInh trj tot; có thirc to chüc kS' 1ut; có tác phong lam vic nghiêm
tác, có dao due nghê nghip; nhn thüc duçic vai trô cüa ngânh cong ngh
thông tin trong cong cuôc xây dimg và phát triên kinh tê, xã hi.

III. Vj trI vic lam sau khi tt nghip
Ngithi hçc sau khi tht nghip có th lam vic tai cac vj trI vic lam sau:
-

Vj trI vic 1am 1: Lp trInh viên phát trin phn mm, frng diing trong 11th virc

dugc dào t?o (Programmer/Software Developer). Trin vQng ngh nghip: thang tin len
trtrâng nhóm phát tnin (Team Leader), giám dc 1c thut (Technical director), quãn l dir an
phAn mm (Software project manager).
-

Vj trI vic lam 2: Chuyên viên quän trj và vn hành các h th6ng thông tin, h

thng Ca s& dü lieu, h thng Web; chuyên viên phân tIch — khai phá dt 1iu. Trin vQng
ngh nghip: Thang tin len vj trI phân tIch h théng thông tin, tru&ng phOng quán l h th6ng
thông tin, giám dc h thng thông tin (do).
-

Vj trI vic lam 3: Chuyên viên thit k, triên khai, quân trj h thng mng; Chuyén

viên an toãn và báo mat thông tin. Tnin v9ng ngh nghip: Thang tin len vj tn tnxâng phOng
quán l h thng thông tin, giám dc h théng thông tin (ClO).
-

Vi trI vic lam 4: Chuyên viên hun luyn và dào tao, nghiên ciru viên trong llnh

virc khoa hçc may tInh/ cong ngh thông tin. Tnin vQng ngh nghip: tu v.n c vn các vn
d trong llnh vrc khoa h9c may tInhl cong nghê thông tin, tip tVc hçc len & bc cao han và
thrc hin nghiên cuu chuyén sau.
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Chun dâu ra
Chun dan
ra

Mo ta

Kin thfrc
PLO 1

Co các kin thüc co bàn v khoa hc tir nhiên và toán hçc d phân tIch và
giâi quyêt các van dé phát sinh trong cong vic và cutc song.

PLO2

Co các kin thüc co bàn v chInh trj, pháp 1ut, kinh t và khoa hçc xã hi,
nhân van cho vic giái thich, phân tIch nhüng van dé trong cong vic và cuc
sOng.

PLO3

Ap diing các kin thixc co s& ngành Khoa h9c may tInh.

PLO4

Ap diing các kin thirc ngành Khoa h9c may tInh trong vic vn ding, giái
quyêt các van dé chuyên mOn.

K3 näng
PLOS

Co k5' näng thirc hành ngh nghip giái quyt các vn d chuyên mon theo
.
huong co so du hçul mang may tinh/ do hça may tinh.

PLO6

Co k5 näng thrc hành ngh nghip, áp ding các kin thüc b trq trong vic
...
van diing, giai quyet cac van de chuyen mon thupc nganh Khoa hçc may trnh

PLO7

Co k nàng nhn thüc và giâi quyt vn d chuyôn mon phüc tap trong ngành

PLO8

CO k näng thrc hành ngh nghip trong lTnh virc nghiên ciru/giãng day.

PLO9

CO k5 näng giao tip

PLO 10

Co k näng giao tip nói và vit, ngôn ngt và phi ngOn ngti hiu qua và lam
vic trong môi tnthng hi nhp.

A

Nang lire tir chü và trách nhim
PLO1 I

Co nang 1irc lam vic dc 1p và lam vic theo nhóm.

PLO 12

Co näng hrc t chüc thirc hin cong vic và hçc hOi, phát trin bàn than

PLO 13

CO th'rc trách nhim và dao düc ngh nghip

IV. Dôi tirçrng tuyên sinh
Thirc hin theo D an tuyn sinh hang näm cüa Tru&ng.
S

•A

.

V.

Quy trinh dao tao, then kiçn tot nghiçp

1.

Quy trInh dào to

Chuong trinh thrc hin theo Quy ch dào tao dai hçc h chInh quy theo h thng tin chi
hin hành cüa Trträng Dai hçc Ma Thành ph H ChI Minh.
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2.

Diêu kin tt nghip

Sinh viên dixçic cong nhân tt nghip khi hi dü các diêu kiin dugc quy djnh bâi Quy
ch dào tao dai hçc h chinh quy theo h thng tin chi hin hành cüa Tnthng i hc M
Thành ph Ho ChI Minh.
VI. Cách thfrc dánh giá

Chuang trInh sir dimg thang dim 10 d dánh giá mon h9c, quy ttxong duang sang dim
ch€k và thang dim 4 theo Quy ch dào tao dai hçc h chInh quy theo h th6ng tin chi hin
hành cüa Tnthng Dai hQc Mo Thành ph H ChI Minh.
VII. Ni dung chirong trInh
1.

Câu trüc chirong trInh
S tin chi

STT

Cu true CTDT

Tong
so

Bat
buôc

Ttr
chon

T1

1. Kin thfrc giáo dc di cirong

41

35

6

30.2%

1.1. Lj luán chInh tn

11

11

•2
1• 3

Kiln thtc kinh tê' luát và khoa hQc xä hi
- nhán van

6

Kiln thic toán, tin hQc và khoa hQc tt
nhiên

12

6
-

1.4. Ngoaingi

12

12

1.5. Giáoducthlchát

3

1.5

1.6. Giáoducqucphông-anninh

8

8

2. Kin thfrc giáo dic chuyên nghip

75

66

18

18

2.2. Kiln thzc ngành

29

29

2.3. Kiln thzc chuyên ngành

25

16

2.4. Kiln thzc bd tro

3

3

10

4

4

2.1.

Kiln t/nc ca sà (khó'i ngành, nhóm ngành,
nganh)

3. Thrc tp tt nghip Va Khóa lu3n tOt
nghip (hoc mon thay the)

1.5

9

9

6

3.1.

Thztctáptótnghiêp

4

3.2

Khóa luán fIt nghip

6

6

3.3

Mônthaythl

6

6

Tôngcng

126

105

61.9%

21

7 9%

2.

STT

Ni dung chu'ong trInh

Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Ting Anh)

Ma mon hoc

Kin thirc giáo dic di cirong
a)

Lj 1uln chInh trj

Khi hrçrng kin
thiic
L
thuyt

Thtrc
hành

32.5

8.5

10.5

0.5

1.

Tri& hoc Mac - Lenin
Marxist — Leninist phylosophy

P0L11304

3

2.

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

POLl 1205

2

3.

Chü nghia X hti khoa h9c
Scientific Socialism

P0L11206

2

4.

Tu tuâng H ChI Minh
Ho Chi Mirth's Ideology

P0L11208

1.5

5.

Llch sCr Dãng CQng san Vit Nam
History of Vietnamese communist
party

P0L11207

2

Kiln Ihfrc kin/i ii, !ut, k/wa /19c xd /z3i và n/ian van

6

Kinh tl — Khoa hoc xd hôi nhán van
Chçn I mon trong danh mzc các mon h9c sau:

3

6.

XA hôi hoc dai cirang
Introduction to Sociology

SOCI13OI

3

7.

Tam l hc di cirong
Introduction to Psychology

50C11317

3

8.

Di cucng van hóa Vit Nam
Vietnamese Culture

VIETI3OS

3

9.

An sinh xã hôi
Social Welfare

SW0R1302

3

10.

Kinh t hoc dai cucmg
General Economics

SEAS23O1

3

11.

Kinh t Vi mô I
Microeconomics 1

EC0N1301

3

12.

Kinh t Vi mô 1
Macroeconomics I

EC0N1302

3

13.

Nguyen l k toán
Principles of Accounting

ACC01325

2

b)

0.5

Ghi chü
(Mon hoc
trm5'c)

STT

Ten mon hoc
(Tiéng Vit/Tiêng Anh)

Ma mOn hoc

Kh6i ltnrng kin
thti'c
L
thuyt

Thrc
hành

14.

Quãn tn hoc
Principles of Management

BADM 1364

2

1

15.

Khäinghip
Entrepreneurship

BADMI39O

2

1

Pháp luát
Ch9n I mOn trong danh mic cac mon hçc sau:

3

16.

Pháp lut du c.rcmg
Introduction to Law

GLAW131S

3

17.

L lun nhà rnrâc và pháp lut
Theories of State and Law

BLAWI3O1

3

c)

Kiln thfrc loan, tin h9c và khoa h9c lr nhiên

8

4

18.

Dai s tuyn tInh
Linear Algebra

MATH 1313

2

1

19.

Giãi tIch
Analytics

MATHI3I4

2

1

20.

Xacsutvathngke
Probability and Statistics

MATHI315

2

1

21.

Nhãp mon tin hoc
Introduction to Informatics

ITEC 1401

2

1

d)

Tilng Anh (hoic ngoqi ngfrphy)

8

4

22.

Ting Anh nâng cao I
Academic English 1

GENGI339

2

1

23.

Ting Anh nâng cao 2
Academic English 2

GENG134O

2

1

24.

Ting Anh nâng cao
Academic English 3

GENG134I

2

1

25.

Ting Anh nâng cao
Academic English 4

GENG 1342

2

1

e)

Giáo due thlch&

Ghi chü
(Mon hoc
trtrrc)

3

Bt buc
26.

Giáo duc th chit I
Physical Education 1

PEDUO2O1

1.5

Giáo duc th chit 2: Ch9n 1 trong các mon sau day:
27.

GDTC2 — BOng chuyn

PEDUO2O2

1.5
6J39'

STT

Ten mon hoc
(Tieng Vit/TiCng Anh)

Ma mon hoc

Kh6i ltrçing kin
thtrc
L
thuyt

Ghichü
(Mon h9c
truó'c)

Thuc
hAnh

Physical Education 2 — Volleyball
28.

GDTC2 — Bong dá
Physical Education 2 — Football

PEDUO2O3

1.5

29.

GDTC2 — Cu lông
Physical Education 2— Badminton

PEDUO2O4

1.5

30.

GDTC2 — Vö thuât
Physical Education 2— Martial Art

PEDUO2OS

1.5

31.

GDTC2 — Bong bàn
Physical Education 2—Table Tennis

PEDUO2O6

1.5

32.

GDTC2 — Bcii lôi
.
Physical Education 2— Swimming

PEDUO2O7

1.5

33.

GDTC2 — Bong r6
Physical Education 2— Basketball

PEDUO2O8

1.5

f)

Giáo dic qu6cphàng — an ninh
34.

Giáo diic quc phong
National Defense and Security
Education

8

DEDUI8O1

8
54

21

Kiln lhác ccsó' (kIui ngành, nhóm ngành, ngànl.)

15

3

35.

Ca sâ lap trInh
Introduction to Programming

ITEC1SOS

3

1

36.

Kin trác may tInh
Computer Architecture

ITEC1303

3

37.

K5' thuât lap trInh
Programming Techniques

ITECISO4

3

38.

0ng diing web
Web Applications

ITEC1404

2

39.

Toán tin hoc
.
Discrete Mathematics

MATH34O1

4

2

Kin thüc giáo diic chuyên nghip

a)

b)

-

Kiln Iliac nganh

23

40.

Cu 1rt1c dt lieu va thut giài I
Data Structures and Algorithms I

lTEC 1427

3

41.

Cu tr(ic dfTr lieu va thut giãi 2
Advanced Data Structures and
Algorithms 2

ITEC 1328

2

Nhâp mon tin
hçc
Caslp
trinh

1

CcisâIp
trinh

6

K thuât lap
trinh
1

Cu trc dQ
lieu và thuât
giâi I
713

STT

Ten mon hoc
(Tiêng VitJTing Anh)

Ma mon hoc

Khi hrqng kin
thfrc
Ly
thuyêt

Thi.rc
hành
1

42.

Lap trinh hiràng di tuqng
Object-Oriented Programming

ITEC2504

3

43.

He diu hành
Operating System

ITEC2301

3

Ca sc dir lieu
Database

ITEC25O2

3

Mng may tInh
Computer Networks

ITEC2503

3

Lp trInh giao din
GUI Programming

ITEC2401

2

Phân tIch thit k h thng
System Analysis and Design

ITEC3401

4

46.

c)

Ghi chü
(Mon hçc
trwc)
K thuât lOp
trInh
Kin tri1c may
tInh

1

Nhp mon tin
hoc
Kin trc may
tInh

1

K thut 1p
trInh
Ca sâ dir lieu

Kiln thá'c chuyên nganh

14

11

Btbuôc:
Sinh vién chn I trong 3 htràng sau:

8

8

Hiróng Co s& dir lieu
Specialized database
48.

50.

52.

Ca sâ dir 1iu nâng cao
Advanced Database

ITEC3402

2

1

Ca sr dir lieu

Lp trInh ca s dir liçu
Database Programming

ITEC3406

2

1

Ca s dir lieu,
LOp trInh giao
dién

Cong ci thi& k h thng thông tin
Information System Design Tools

ITEC3407

2

1

Phân tIch thit
k h thng

Quãn tn he ca so dir lieu
Database System Administration

ITEC4402

2

1

Ca sO dir

D an ngành
Major Project

ITEC4401

lieu

4

Hrcrng Mang may tinh
Specialized Computer Networks
Mng may tinh nâng cao
Advanced Computer Networks
Lp trinh mng
Network Programming

ITEC3409

ITEC3408

2

2

1

Mng may
tInh

1

Mng may
tInh, Câu trüc
diliéuvà
thut giài
A..
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STT

56.

Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

Ma mon hoc

Khôi krçrng kin
thfrc
Ly
thuyt

Thuc
hành

Ghi chü
(Mon hQc
trtràc)

Lp trInh web
Web Programming

ITEC3403

2

1

Ca sâ d 1iu,
L1ng dvng
web

Quan trl mang
Network Administration

1TEC4403

2

1

Mang may
tinh

D an ngành
Major Project

ITEC4401

4

Hirong Do hça may tinh
Specialized Computer Graphics

D hça may tinh
Computer Graphics

ITEC34I0

2

1

CAu trUc dU
lieu và thuât
giai, Lap trmnh
huâng d6i
tuclng

COng ci thiEt k d h9a
Graphics Design Tools

ITEC341 1

2

1

Giãi tIch, K5
thut Ip trinh

60.

Xu 1Y anh
Image Processing

ITEC34O4

2

1

Giãi tIch, K5
thut Ip trInh

61

Lp trInh d h9a
Graphics Programming

ITEC4404

2

1

D h9a may
tInh

62.

D an nganh
Major Project

ITEC440 1

58.

Tn chon: Sinh viên chn 3 mon
Irong nhfrng mon h9c sau holc
ch9n trong nhfrng mOn hc bat
buc cáa cdc chuyên ngành khdc)

4

6

3

63.

TrI tue nhân tao
Artificial Inteiligence

ITEC3413

2

1

Toán tin hQc,
Lp trinh
htràng dôi
tuqng, Cu
trüc di lieu và
thuât giâi

64.

An toàn h th6ng thông tin
Information System Security

ITEC34 12

2

1

K9 thuât lOp
trInh, Mng
may tinh

65

Lp trInh Java
Java Programming

1TEC4407

2

1

Lp trInh
huàng cMi
tug

66.

Cong ngh mA ngun mô

ITEC44 10

2

1

Ca sà d lieu,
9j39

STT

Ten mon hoc
(Tieng VitJTieng Anh)

Ma mon hoc

Kh6i ltrqng kin
thüc
L
thuyt

Thtrc
hành

Ghichü
(Mon hoc
trtrrc)
H diu hành

Open Source Technology
67.

Cong ngh phAn mm
Software Engineering

ITEC4409

2

1

K9 thut 1p
trInh, C so
lieu

68.

Quãn l dir an phAn mêm
Software Project Management

ITEC4408

2

1

Phân tIch thiEt
k h th6ng

69.

Kim thCr phAn mm
Software Testing

ITEC4415

2

1

Phân tich thit
k h th6ng

70.

Din toán dam may
Cloud Computing

ITEC4416

2

1

He diu hành

71.

H thong quân l ngun Iirc doanh
nghip
Enterprise Resource Management
System

M1SY4403

2

1

Phân tIch thit
k h thng

72.

Lap trInh trên thi& bj di dng
Mobile Programming

ITEC4417

2

1

Lp trmnh
huOng di
ti.xcmg

73.

Chuyên d
Special subject

ITEC4418

2

1

74.

Khai phá dii lieu
Data Mining

ITEC3417

2

1

CcisOdüiiêu

75.

Thj giác may tInh
Computer Vision

1TEC3419

2

1

K5 thuât lap
trInh

76.

Các cong ngh 1p trInh hin di
Modem Programming Technologies

ITEC3421

2

1

Ungding
web

d)

Kiln 11uc bi Iri

2

1

77.

Ting Anh nâng cao 5
Academic English 5

2

1

GENG1343

10

Thuc tp vã khOa lun t6t nghip (hoc mon thay th)

3
78.

Thirc tp t& nghip

ITEC4899

4

79.

Khóa 1un t& nghip

ITEC4699

6

Hoc mon hçc thay th KhOa lun t&
nghip
Mon chuyên ngành chçn

2

1

Mon chuyên nganh chn

2

1
10 I 3

Ten mon hoc
(TiCng Vit/Ting Anh)

STT

Ma mon hoc

Tng cong:

Kh6i krqng kin
thuc
L
thuyt

Thtrc
hành

86.5

39.5

Ghi chit
(Mon hoc
trtró'c)

VIII. Kê hoch giáng dy (di- kié'n)
Ma
mon hçc

Khoi hro'ng kien thLrc
(LT, TI!, Tu hçc)

1. Di stuyn tInh

MATFII313

3(2,1,5)

2.

Ting Anh nâng cao 1

GENG1339

3(3,0,6)

3.

Ting Anh nâng cao 2

GENG1340

3(3,0,6)

4.

Nhp mon tin hçc

ITEC1401

3(2,1,5)

5.

Ca si 1p trInh

ITEC 1505

4(3,1,7)

STT

Ten mon hoc

Ghi chu

HQCKY1

HQCKY2
1.

GiãitIch

MATH13I4

2.

Ting Anh nang cao 3

GENG 1341

3(3,0,6)

3.

Ting Anh nâng cao 4

GENG 1342

3(3,0,6)

4.

K' thuât 1p trmnh

ITEC 1504

4(3,1,7)

5.

Kin trite may tInh

ITEC 1303

3(3,0,6)

GENG 1343

3(3,0,6)

1TEC1427

4(3,1,7)

ITEC1404

3(2,1,5)

-

3(2,1,5)

HQCKY3
1.
2.
3.

Ting Anh nâng cao 5
CaU tthc d 1iu và thut giâi
Ung dung web

HQCKY4
1.

Xác suAt va thng kê

M.ATHI3IS

3(2,1,5)

2.

Trit hoc Mac — Lenin

P0L11304

3(3,0,6)

3.

Cu tritc d Iiu vã thut giãi
2

1TEC1328

3(2,1.5)

4.

He diu hãnh

ITEC2301

3(3,0,6)

5.

Ca sà dtr lieu

ITEC2502

4(3,1,7)

P0L11205

2(2,0,4)

HQCKY5
1.

Kinh t chInh trj Mac — Lenin
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Ten mon hoc

STT

Ma
mon hQc

Khi hroiig kin thIrc
(LT, TH, Tir hoc)

2.

Lp trInh huâng di tugng

ITEC2504

4(3,1,7)

3.

Mng may tInh

1TEC2503

4(3,1,7)

4.

Toán tin hçc

MATH34O1

4(4,0,8)

Ghi chü

HOC KY 6
1.

Chü nghia xã hi khoa h9c

P0L11206

2(2,0,4)

2.

Lp trmnh giao din

ITEC2401

3(2,1,5)

3.

Phân tIch thi& k h thóng

ITEC3401

4(4,0,8)

P0L11207

2(2,0,4)

HQCKY7
1.

Ljch sCr Dãng CS Viêt Nam

2.

MOn Tir chon 1

3(2,1,5)

Chçn 1 trong cac huàng sau
Huöng Co so dfr I&u
3.

Co sr dU 1iu nâng cao

ITEC3402

3(2,1,5)

4.

Lp trinh Co sà du lieu

ITEC3406

3(2,1,5)

HirOng Mgng may 1mb
5.

Mng may tInh nâng cao

ITEC3409

3(2,1,5)

6.

Lp trInh web

ITEC3403

3(2,1,5)

HirOng D h9a may 1mb
7.

Xir I2 ânh

ITEC3404

3(2,1,5)

8.

Do h9a may tinh

ITEC3410

3(2,1,5)

POLl 1208

2(2,0,4)

HOC KY 8
1.
2.
3.

Tu tirâng H ChI Minh
Pháp Iut
Ch9n 1 mon trong mc Pháp
luât
MônTuchon2
Ch9n 1 trong các huâng sau
Hithng Co sO dfr 1iu

4.

Quãn tn he CO S& d lieu

ITEC4402

3(2,1,5)

5.

Cong cv thit k HTthong tin

ITEC3407

3(2,1,5)

Hithng M9ng may hmuh
6.

Quãn tij mang

ITEC4403

3(2,1,5)

7.

Lptrinh mng

rthC3408

3(2,1,5)

Hu'Ong DE h9a may hmuh
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Ten mon hoc

STT

Ma
mon h9c

Kh6i hro'ng kin thfrc
(LT, TH, Tij hoc)

8.

COng ci thit k d h9a

ITEC341 1

3(2,1,5)

9.

Lp trinh d h9a

ITEC4404

3(2,1,5)

HQCKY9
Kinh th - Xã hôi nhân van
1. Chçn 1 mOn trong mic Kinh
tê - Khoa hoc xã hi nhân van
2.

MOnTVch9n3

3.

D an nganh

Ghi chu

3(3,0,6)
3(2,1,5)
ITEC4401

4(0,4,4)

ITEC4899

4(0,4,4)

ITEC4699

6(0,6,6)

HQC KY 10
1.

Thirc tp t& nghip

HQC KY 11
1.

Khóa Iu.n t& nghip
Mon hoc thay tht Khóa 1un
tOt nghip

2.

MOn Tr ch9n4

3(2,1,5)

3.

MÔnTrch9n5

3(2,1,5)

IX. Ma trn các mon hQc và k näng (Phu lyc 1)
X.

Htrcrng dn thtrc hin chLrollg trInh (Phu luc 2)

XI. Mo tã mon hQc
Mon h9c: Ti4t hçc Mac — Lnin
Ma mOn hoc: P0L11304

S6 tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn t&t: Trit hçc Mác-Lênin là mt trong ba b phn cu thành cüa Chü nghia
Mác-Lênin — mon h9c bt buOc trong chucmg trinh dào tao cüa kh& dai hçc trong câ nixâc.
Trit h9c Mác-Lênin là nhUng nguyen i trit hQc Co bàn do C.Mác, Ph.Angghen va
V.I.Lênin vit nên trên co so k thra sang tao và phát triên tinh hoa triêt h9c nhân 1oi, tng
kt thirc tin và tn tu th&i dai; là th gi&i quan duy vt khoa hQc và phuong pháp lun bin
chtrng, cách mang; là nhUng quy 1ut chung nht cüa sr vn dng và phát trin cüa th giOi
nói chung và sir 4n dng và phát trin cüa xa hi nói riêng.
' nghTa — phuctng pháp lun sâu sc duçic rCit ra tr vic nghiên ciru Trit h9c MacLenin có giá trj djnh huOng dung dn cho mi hoat dng nhn thüc và thirc tin cüa con ngu&i.

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

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: Ni dung chuang trmnh gm 6 chucing: Trong do, chuong 1 bàn v dôi
tt.rçlng, phucing pháp nghiên cüu và chüc näng cUa kinh t chInh trj Mac - Lenin. Tü chucing
2 dn chuong 6 trinh bay ni dung c& lOi cüa kinh th chInh trj Mac - Lenin theo miic tiêu cüa
mon h9c. Cu th các v.n d nhu: Hang hóa, thj tnr&ng và vai trO cüa các chü th trong nn
kinh t thj tnrOng; San xut giá tn thng du trong nn kinh t thj tnthng; Cnh tranh và dc
quyn trong nn kinh t thj tnthng; Kinh t thj tnrng djnh hithng xa hi chü nghia và các
quan h Iqi Ich kinh t & Vit Nam; Cong nghip hóa, hin dti hóa và hi nhp kinh t quc
t ciia Viét Nam.

Mon hçc: Chü nghia xa hi khoa hçc
Ma mon hoc: P0L11206

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Trit hçc Mac — Lenin, Kinh t chInh tn Mac — Lenin
Mo tã torn tat: Mon h9c chü nghia xã hi khoa h9c là mt trong ba b phn hçp thành
cüa chü nghia Mac — Lenin, là kt qua cüa sir vn diing th gi&i quan, phuong pháp 1un trit
h9c Mac — Lenin và nhiing h9c thuyt cUa kinh t chInh tr Mac - Lenin vào vic nghiên ctru
quy 1ut tt yu cüa sir ra däi hInh thai kinh t xã hi cong san chü nghia; nhüng vn d chInh
trj - xã hi có tInh quy lut trong tin trinh cách mang xa hi chü nghia trên the giâi và trong
di sng hin thrc & Vit Nam hin nay.

Mon h9c: Tin tirong Ho Chi Minh
Ma mon hoc: P0L11208

S6 tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Chü nghia xã hi khoa hçc
Mon h9c tir tu&ng H ChI Minh dugc t6 chüc giãng day cho sinh viên nãm thu hai ciia
chuang trInh dào tao Dai hçc. Mon hpc trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc ye ni dung
quan dim cüa H Chi Minh v nhung v.n d co bàn cUa cách mang Vit Nam; Vé Dâng
Cong san và nha nu&c Viét Nam; V dai doàn kt dan tc và doàn két quôc tê; Vé van hóa,
dao dirc, con nguâi, trong do ni dung ct lOi là dc 1p dan tc gn Iin vâi chü nghTa xã hi.
Qua mOn h9c nay sinh viên duqc nâng cao bàn 11nh chInh trj, yêu cu&c, trung thành
v&i mic tiêu, 1 tu&ng dc 1ip dan tc gn lin chü nghia xà hi; thy dugc trách nhirn cüa/
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bàn than trong vic hc tip, rèn luyn d gop phn và xây dirng và bão v T quôc.
Mon h9c: Llch sfr Bang Cong san Vit Nam
Ma mon hoc: P0L11207

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Chü nghia xa hi khoa hc
Mon hc trang bj cho sinh viên sir hiu bit v d6i tucrng, miic dich, nhim vv, phucng
pháp nghién cu, hçc tp mon Ljch sir Dáng Cong san Vit Nam và nhUng kin thüc co bàn,
c& lOi, h thng v sr ra diii cUa Dâng (1920 - 1930), qua trInh Dãng lAnh do cuc du tranh
giành chInh quyn (1930 - 1945), länh dao hai cuc kháng chin chng thirc dan Pháp và d
quc M xàm hrqc, hoàn thành giãi phóng dan tc, thng nht dt nuàc (1945 - 1975), lAnh
dao Ca nuOc qua d len chü nghia xâ hi và tin hành cong cuc di mâi (1975 - 2018). Qua
do khng djnh cac thành công, néu len các hn ch, ttng kt nhung kinh nghim v sir lânh
do cách mng cüa Bang d giáp ngthi hc nãng cao nhn thrc, nim tin di vâi Bang và
khã näng vn dung kin thrc dã hçc vào thirc tin cong tác, gop phn xây drng và bào v T
quc Vit Nam xà hi chü nghia.

Mon hoc: Xã hi hçc di cro'ng
Ma mon hoc: SOCI13O1

S tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt:
Mo tã torn tat: MOn hc nay cung cp mt s khái nim CG bàn cüa xà hi hçc. Day là
mon hc nn tang d sinh viên cO th hc các mon tip theo nhu Ljch sü XMl-I và các 1 thuyt
xà hi hçc hin di, Phucing pháp nghiên ciru trong khoa hc xa hi...
Cung cp nhung khái nim can bàn cüa xâ hi hçc, giâi thiu mt s chü d, l thuyt,
pht.nmg pháp cci bàn cüa xà hi hoc. Dng thñ sinh viên thrc tp phân tIch mt sé vn d xA
hOi bang cách vn dimg các l thuyt, khái nirn dã hoc.
Sau khi hçc xong mon nay, sinh viên có hiu bitt ban du v các 1i tip cn 1 thuyt
xA hi hçc và dc dirn cüa li nhin xã hi hoc; v phuang pháp xã hi hoc; hiu bitt v các
yu t cu thành xâ hi và vAn hOa; hiu dugc các yu t cu thành nhân cách; hiu các 1oi
hinh t, chüc xà hi và djnh ch xA hi; hiu sr phân t.ng xA hi; hiu bit v hin tuqng 1ch
1c xA hi; bitt duqc các 1oi hinh hành vi tp th va các phong trào xA hi và cui cüng hiu
bitt v bin chuyn xA hi và qua trInh hin di hóa.
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Mon h9c: Tam I h9c di cirolig
Ma mon h9c: S0C11317

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon Tam i h9c dai cuang là mOn h9c nn tang cung cp các kin thüc
Ca bàn v tam cho sinh viên. MOn nay se giüp sinh viên hiu duc di tuclng, phuang pháp
nghiên ctiru cüa tam l h9c di cuang; bàn chAt cOa các hin tuclng tam 1; các khai nim và
thuât ngQ ca bàn trong tam h9c cüng nh.x phn nào l giâi thrcic ca s?i than kinh cüa các
hin ttxcxng tam

Day là mon h9c tin d truâc khi sinh viên tip cn vOi khi ki&n thüc

chuyên ngành.

Mon hQc: Di clro'ng van hóa Vit Nam
Ma mOn hçc: V1ET1305

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
MO tâ torn tat: Mon h9c nay cung cAp cho sinh viên nhUng kin thüc nn tang v van
hoá Vit Nam. Giüp sinh viên hiu rO han van hoá cüa dan tcc mInh d tr do nhn thiirc dOng
nhüng giá tr van hOa truyn thng cüa Vit Nam. NhIn lai bàn sc và tInh cách van hóa cüa
dan tôc d bào tn, xây dirng và phát trin nn van hóa Vit Nam tiên tin, d.m dà bàn sc
dantc.

Mon hçc: An sinh xa hi
Ma mon h9c: SWOR13O2

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: KhOng
MO tâ torn tat: Mon h9c cung cAp cho nguii hçc các kin thurc ca s& d có the hpc tot
các mOn chuyên ngành nhtx CTXH cá nhân, CTXFI nhóm, Phát trién cong dOng,... Mon h9c
d cp v h thng an sinh xã hi trén th giâi và ti Vit Nam dng thai cung cAp cách thin
khái quát han, toàn din han, dAy dü han và khoa h9c han d giâi thIch, din giâi bi cánh
hinh thành mt s vAn d xã hci ma xã hi Vit Nam dang di rnt nhu các van dé cüa ngiräi
cao tui, ngithi khuyt tat, rni dam, ma ty, nghèo dói, di dan lao dng,...

Mon hçc: Kinh t hçc di cirong
Ma mOn hoc: SEAS23O1

s6 tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt: Không
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Mo tâ torn tat: Kinh t hçc dai cixong là trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc cci bàn
trong phân tIch kinh t vi mô (co chE vn hành trong nn kinh t thj tnrmg; các rnô hInh ra
quyt djnh cüa các tác nhân riêng lé trong nn kinh t: ng.räi tiêu dung và nhà san xuAt;...)
va cac cong cii cAn thit d phân tIch cac vAn d kinh t vi mO (san hing, lam phát, thAt
nghip,...).

Mon hoc: Kinh t vi mô 1
Ma mon hoc: ECON13O1

S tin chi: 3

Diu kin tién quyêt: Không
Mo tã tOrn tAt: Trong nn kinh t k hoach hoá tp trung, các quyt djnh v phãn b
nguôn 1?c thrc các nhà hoach djnh tr Trung hong dua ra. Ngi.rçc 1ai, trong nn kinh t thj
tnx&ng, các ngun h:rc dtrgc phân b thông qua co ch giá Ca. Trong nn kinh t thj tnrOng,
các quyt djnh lien quan dn tiêu dung và san xuAt du disqc phi tp trung hoá: các h gia
dinh tr quyt djnh v vic phài lam bao nhiêu và tiêu dung cái gI; trong khi do các doanh
nghip tir quyt dlnh phâi san xuAt cái gI, bao nhiêu và san xuAt nhu th nào.
Ni dung mOn h9c nay gm có bn phAn chInh.
Trong phAn dAu sê giii thiu mô hInh cung, cAu don giân và hoat dng cüa thj trtthng.
Ngoài ra, khái nim thng du tiêu dung, thng du san xuAt cüng se dixçic giâi thiu và dUng
d phân tIch tác dng cUa chInh sách kim soát giá, chInh sách thud và trçl cAp cUa chInh phU.
PhAn thir hai cUa mOn hc nghiên ctru v ly thuyt lira chçn cUa ngithi tiêu dUng va tü
nhUng nguyen tAc ccv ban trong vic ti mi hoá hành vi cUa ngrvi tiêu dUng së xây drng dang
thrc cUa duâng cAu th tnràng.
PhAn thtr ba nghiên ciru v hành vi cUa doanh nghip theo mOt trInh tir logic tü l
thuyt san xuAt dn l thuyt chi phi và nguyen tAc ti da hoá lçvi nhu.n. Cui cing là xây
dung duèrng cung cUa doanh nghip và dithng cung thj tnr?Yng trong mt ngành canh tranh.
PhAn thu tu cUa mon h9c së trInh bay các mO hlnh v Dc quyn, dc quyn nhOm và
canh tranh dc quyn d hoàn chinh vic nghiên cuu cac cAu trUc thj tnthng san phAm.

Mon hoc: Kinh tvimô 1
Ma mon hçc: ECON13O2

S6 tin chi: 3

Diu kiin tién quy&: KhOng
Mo tâ tOrn tAt: Vâi nhüng kin thüc ccv bàn v Kinh té h9c vi rnô ducvc cung cap tron.4
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mon hçc nay, sinh viên có th hiu di.rc nghia cüa các chi tiéu kinh t vi mO cc bàn (nhtr
GDP, GNI, CPI, tc d tang tnrâng kinh t& t' 1 lm phát,...), cách thüc hinh thành lai suit
trén thj tri.r&ng tin t, cüng nhi.r vic ngân hang trung uong dung lâi sut chit khu, dir trü
bt buc va hot dng nghip vi thj tnthng ma nhi.r là các cong cii lam thay di cung tin
trong nn kinh t. Ngoài ra, sinh viên con có th phân bit dixçic sir khác nhau giia các khái
nim mt giá - len giá, nâng giá - phá giá cUa mt dng tin và giái thIch duçic sir hInh thành
t' giá hi doái trên thj tnr1ng ngoi t và cách ma chInh phü co th can thip vào thj tnr&ng
ngoai t trong trng Co ch t'3 giá hi doái.
Trén ccx sâ nm bt san hrçmg can b&ng di.rçxc xác djnh nhtx th nào trong mO hinh s
nhãn cüa Keynes, kt hçip vài các kin thrc trong th trtthng tin t và thj tru&ng ngoai t,
sinh vien sê d.rçxc giâi thiu mô hinh IS-LM, mO hinh tng cung- tong cu d có th hiu duçic
khi chinh phü thrc hin chInh sách tin t và chIrih sách tài khóa thi san hxcxng qu6c gia, lam
phát và that nghiêp bj ánh hu?rng nhi.r th nào. Cui cüng, cfing thông qua mô hInh tong cungtng cu, sinh viên có th giai thIch duqc mi quan h giita lam phát và that nghip trong
ng&n han và dài han.

Mon hçc: Nguyen l k toán
Ma mOn hçc: ACC01325

S6 tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tà torn tat: Mon hoc trang bj nn tang kin thrc ccx bàn v k toán d sinh viên d9c
và hiu duoc thông tin k toán và mO tâ duçxc qui trmnh k toán trong mt doanh nghip, phuc
vi cho vic ra cac quyt djnh v quãn l, tài chinh. Ngoài ra, mOn hQc cOn trang bj mt so k9
thut cia k toán nhu tài khoàn, ghi s kép, tInh giá, ... d thirc hành nghip vi k toán trong
doanh nghip thuong mai và doanh nghip san xut.

Mon hçc: Quãn trj hçc
Ma so mon hQc: BADM1364

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt:
Mo tâ tOrn tat: Mon Quân trj hc là mOn hQc nn tang cua ngành Quân trj kinh doanh,
së dtrçxc hoc du tiên trong chtrong trInh, giüp sinh vién có các kin thIrc c& lOi v quán trj.
Trên ccx sâ nn tang cüa quán tr h9c, sinh viên së h9c các mon h9c nhu: Quân trj nhân 1irc,
Quãn trj marketing, Quàn trj dr an, Quàn trj chin hrçxc, vâ rt nhiu các mOn h9c ngành
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chuyên ngành khác.

Mon h9c: KhOi nghip
MA s mOn hoc: BADMI 390

SO tin chi: 3

Diêu kin tiên quyét:
MO tA tOrn tAt: Mon h9c nAy cung cAp kin thtrc co bàn v qua trinh khâi to doanh
nghip rnài trong nén kinh t thj tnrng. Mon h9c trinh bay nhüng ni dung ct lOi nhu: Tng
quan v kh&i nghip, qua trinh sang to và phát sinh ' tLrng kinh doanh, dánh giá co hi cta
d An kinh doanh trên thj tru&ng, vAn d phAp 1ut trong khôi nghip, k hoch khyi nghip
VA chin h.rçic phát tritn ctia doanh nghip trong giai doan &iu cüa qua trmnh hInh thAnh va
phát trin.

Mon h9c: Pháp lut di cuo'ng
Ma mon hoc: GLAW13 15

S tin chi: 3

MOn hçc tnxâc: KhOng
Mo tá torn tAt: Mon hçc Pháp 1ut di ci.rclng là mon h9c trong khi kin thüc giáo diic
dai cucing. Mon h9c trInh bay nhCing khái nim ca bàn v Nhà nuc và pháp 1ut, bao gm:
Ngun g6c, bàn chAt, dc dim, chrc nAng cüa Nhà nuâc, kiu nhà nuóc, hmnh thirc nba ntthc
và phân tIch cAu trüc cüa b may Nba nuâc, chüc näng và thAm quyn ciia các Ca quan nhà
nucc trong b may Nhà nuâc Vit Nam; Ngun gc, bàn chAt, dc dim ca pháp lut, kiu
pháp lut, quy phm pháp lust, quan h pháp lust, thüc và thrc hin pháp lust, vi pham pháp
1ut, trAch thim phAp 1, và HInh thiic pháp lut; Giâi thiu khái quát v h thing pháp 1ut
va các ngAnh 1ut trong h thng Pháp lust cüa Nhà nuóc Vit Nam, trinh bay nhttng ni dung
ca bàn cüa Lust Hành chinh, Lut Hinh sir, Lut T6 tvng hInh sir, Lust dan sir và Lust Ts
t1ng dan sr, Luât lao dng, Lut Hon nhân và gia dinh, phAp lust PhOng chông tham nhüng.
Mon h9c: L Iun nhà ntróc và pháp 1ut
MA mon hçc: BLAW1301

S tin chi: 3

Mon h9c trithc: Không
Mo tà torn tAt: Mon h9c L lun nhà nuOc và pháp 1ut là mon hçc trong kh& kin
thirc giáo diic di crang. Mon hc nAy trang bj cho sinh viên nhng l thuyt v ngun gc,
bàn chat và kiu nhà nu&c; chirc nAng, hinh thirc và b may nhà nuóc; ngun gc, bàn chAt

/
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và kiu pháp 1u.t; chi'rc näng và hInh thüc cüa pháp Iut; quy phm pháp 1ut; quan h pháp
1ut; thrc pháp Iut; thrc hin va ap diing pháp 1ut; vi phm pháp 1ut và trách nhim pháp
').

Mon h9c: Di s tuyn tInh
StInchi: 03

Mãmônhçc:MATH13I3
Diu kin tiên quyét:

Mo tã torn tt: Mon h9c nay thrçc t chüc giáng dy cho sinh vién närn thu nht cüa
chlrGng trInh dào to Dui h9c. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhüng kin thi.irc v: Ma trn,
Djnh thüc, H phuing trInh tuyn tInh, Không gian véctcx, Giá trj riêng, vecta riêng, chéo hOa
ma trn, d?ng toân phtrmg và mt s ung dirng thirc té.
Qua mon h9c nay rèn 1uyn cho sixth viên k näng tng hcTp, phân tIch, suy 1un vá
giãi quyt vn d.

Mon hoc: Giãi tIch
Ma mOn hoc: MATH1314

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
MO tâ torn tat: Mon h9c &rçc t chüc giâng dy trong näm thir nht cüa chuong trInh
dào t4o Dai h9c. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thirc v ham s, dao ham,
1ng dmg cüa dao ham, tIch phân, ung dmg cüa tIch phân, phumg trInh vi phãn, chui và
ham nhiu bin s&
Mon hçc nay rèn 1uyn cho sinh viên k9 nang tng hçxp, phân tIch, suy 1un và giái
quyt v.n d.

Mon h9c: Xác sut và thng kê
Ma mon hoc: MATH1315

S tin chi: 03

Eiu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tat: MOn hçc nay thuc ph.n kin thuc nn tang, có vai trO cung cAp kin
thüc cci bàn v xác suAt và thng ké lam cci sâ cho các mon chuyên ngành và cO th vn dung
trong cuc sng. Ni dung mon h9c giâi thiu các kin thuc cci bàn v 1 thuyt xác suAt va
thng kê frng diing bao gm: xác suAt, 1ut phân phi xác suAt cUa biEn ngu nhiên, thng ké
mô ta ,1 thuyt mu, ixóc lucing tham s, kim dnh giâ thuyt và hi qui tuyn tInh dcin,
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phn mm xu 1 thng ké R a müc d co bàn.

Mon h9c: Nhp mon tin hQc
Ma mOn hoc: ITEC 1401

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyét: không
Mo tã torn tat: Nhp mon Tin hçc là mon hçc dtu tiên cUa chuong trinh dào to Dai
h9c khi ngành Cong ngh thông tin (CNTT).
Mon h9c trang b cho sinh viên cái nhIn tng quát v ngành h9c, khái quát v ljch sr
phát trin và hinh thành cüa kh& ngành CNTT, các kin thrc c bàn v tin hpc co so nhu:
cu trüc và hoat dng cUa may vi tInh, biu din dü lieu trong may tInh, các h darn thông
diing, khái nim h diu hành, mtng may tInh ca bàn.
Mon hçc cung cp kin thüc lam nn tang cho sinh viên sr diing tt phn rnm tin h9c
van phOng (so?n tháo van bàn, xi:r l bàn tInh, son tháo trInh din). Ben canh do mOn hoc
cing giOl thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT tOi sinh viên.

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 1
Ma mon hçc: GENG 1339

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
MO tã torn tat: MOn Ting Anh nâng cao I là mon h9c bat buc trong khung chuang
trInh dào tao chInh thüc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon h9c dâu
tiên trong 5 mon nhm b sung kin thurc và k näng ngôn ngü d giOp sinh viên dt trInh dO
tuclng dixong trung cap (B 1) theo khung näng hrc ngoti ngU cUa Vit Narn.

Mon hoc: Tiêng Anh nâng cao 2
Ma mOn hoc: GENG 1340

S6 tIn chi: 03

Diu kiin tiên quyt:
Mo tá torn tat: MOn Ting Anh nâng cao 2 là mon h9c bat buOc trong khung chuong
trinh dào t?o chInh thüc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon h9c thir hai
trong 5 mon nh.m b sung kin thtrc và k5' nAng ngôn ngi:t d giüp sinh viên dt trInh dO
tuclng ducmg trung cap (B 1) theo khung nang 1rc ngoai ngik cUa Vit Nam.

Mon hoc: Tiêng Anh nâng cao 3

,MW
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Ma mon hoc: GENG1341

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
MO tà torn t.t: Mon Ting Anh nâng cao 3 là mon hçc bt buc trong khung chi.rorng
trirth dào t?o chInh thi.'rc dành cho sinh viên khOng chuyên ting Anh. Day là mOn h9c thir ba
trong 5 mon nhm b sung kin thüc và k nãng ngOn ng d giüp sinh viên dat trinh d
trcing dtrcing trung cap (B 1) theo khung näng hrc ngoai ngü cüa Vit Narn.

MOn h9c: Tiêng Anh nãng cao 4
Ma mon hoc: 0ENG1342

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt:
Mo ta tOrn tat: Mon Ting Anh nâng cao 4 là mon h9c bt buc trong khung chi.rang
trInh dào tao chinh thüc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon h9c thir ttr
trong 5 mon nhm b sung kin thüc và k' näng ngôn ngfr d giip sinh viên dat trinh d
iircmg ducing trung cp (B 1) theo khung näng lirc ngoai ngU cüa Vit Nam.

Mon hçc: Giáo dizc the cht 1
Ma mon h9c: PEDUO2O1

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt: Khong
MO tá torn tat: Mon hçc Giáo diic th chat 1 thuc khi kin thi.rc giáo diic dai cucing
trong chtrong trinh dào tao cüa tt cã các khoa. Mon hçc trang bj cho sinh viên mc)t so kin
thüc, k5 nang và thai d c.n thit giüp sinh viên biEt s1r d1ing bài tp th diic lam phucing tin
d rèn luyn nâng cao sirc khôe, khá nang ph& hcTp vn dông và phát huy cái dçp cüa cci th.

MOn h9c: Giáo dzc th cht 2 - Bong chuyn
Ma mon hoc: PEDUO2O2

S tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyOt:
Mo tá torn tt: MOn h9c giáo dic th chAt 2— Bong chuyn thuc khi kin thüc giáo
dic dai crcing trong chtrcrng trmnh dào t?o cüa tAt cã các khoa. Mon h9c cung cAp nhüng kin
thirc và 1ç9 näng cci bàn cUa mOn bong chuyn niur: Ljch sr hInh thành và phát trin mon bong
chuyn, nghTa tác dvng cüa vic tp 1uyn, k5' - chin thut và các bài tp phát frin th 1rc,
cách phOng ngi'ra cac chAn thucing thuäng gp trong tap luyn và thi dAu bong chuyn.

/W
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Mon h9c: Giáo dic the cht 2 - Bong dá
Ma mon hoc: PEDUO2O3

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon Giáo diic th chat 2 — Bong dá thuc khi kin thrc giáo dic dai
ci.wng trong chucmg trInh dào to cüa t.t câ các khoa. Mon h9c nh&m trang bj và cung cp
kin thrc và k näng Co bàn cUa mon bong dá: Ljch sr hInh thành và phát triën, nghTa tác
ding cUa vic tp 1uyn, kS thut chin thut, phuong pháp t chüc thi du, các bài tp phát
trin th hrc, bài tp chin thut trong thi u bong dá.

Mon h9c: Giáo dic th chat 2 - Can lông
MA mon hoc: PEDUO2O4

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn t&t: Mon Giáo dijc th chit 2— Cu lông thuc khi kin thi.rc giáo diic d?i
cucmg trong chucing trInh dào t?o cüa tht câ các khoa. Mon h9c nh&m trang bj và cung cp
kin thIrc co bàn cüa mon cu lOng. Gi&i thiu ljch sr hinh thành và phát triên, nghTa tác
dmg cüa vic tp luyn, k thut chin thut, phucmg pháp t chüc thi du, các bài tp phát
trin th lirc, bài tp chin thut trong thi dAu cu lông.

Mon hoc: Giáo dic th chat 2 - Vô thuât
MA mon hQc: PEDUO2O5

S tIn chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
MO tã torn tat: Mon h9c giáo dic th chat 02— VO thut thuc khi kin thCrc giáo diic
di cixong trong chuong trInh dào to cia tt cA các khoa. Mon hçc cung cp nhOng kin thrc
co bàn v vo thut, giiip sinh viên nãng cao surc khOe dng than trang bj cho nhCtng k5' nAng,
k thut VO tr v gn lin vOi cuc sting hang ngày.

Mon h9c: Giáo dic th cht 2 - Bong bàn
MA mOn hoc: PEDUO2O6

S tin chi: 1.5

Diu kiin tiên quyt:
Mo tA torn .t&t: Mon h9c giáo dic th ch.t 2— Bong bàn thuc khi kin thic giáo dic
di ci.rong trong chuong trinh dAo to cüa tt cA các khoa. Mon h9c cung cp nhUng kin thic
và k näng co ban cüa mon bong bàn nhu: Ljch sir hinh thành và phát trin mon bOng bàn,)
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nghia tác dng cfia vic tp 1uyn, k - chin thut vã các bài tp phát trin th hxc, cách phông
ngra các chn th.rong ththng gp trong tp 1uyn và thi d.0 bong bàn.

MOn h9c: Giáo duc the chat 2 - Boi lôi
Ma mon hoc: PEDUO2O7

Si tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon hpc Giáo diic th ch.t 2 — Boi 1i thuc khi kin thrc giáo dic
di cuang trong chuang trinh dào tao cUa tt cã các khoa. Mon bce trang bj cho sinh viên mt
s kin thüc và k nãng và thai d cn thit, giiip sinh viên hiu bit v nghTa tác dicing cüa
vic tp luyn Bai li, các bài tp k thut bai kh và each si:r ding có hiu qua các bài tp do
trong cutc sang nhm nng cao src khoê và d phông tai nan trong môi tnr&ng nixâc.
Mon hçc: Giáo dic th chat 2 - Bong r
Ma mOn bce: PEDUO2O8

S tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tâ torn tat: Mon Giáo diic th cht 2 — Bong r thuc khi kin thurc giáo diic dai
cuang trong chuang Inh dào tao cüa tt câ các khoa. Mon hc nhm trang bj và cung cp
kin thirc co bàn cüa mOn bong r. Giâi thiu ljch sr hInh thành và phát trin, y" nghia tác
diing cüa vic tp luyn, k thut chin thut, phuong pháp t chüc thi du, các bài tp phát
trin th hrc, bài tp chin thut trong thi du bong r.

Mon hoc: Giáo disc quc phông
MàmOn hoc: DEDU18O1

S,tmnchi: 08

Diu kin tiên quyt:
MO tã torn tat: MOn hc trang bj cho hçc sinh nhung kin thirc cn thit v quc phông
— an ninh, mt s nhim vi cOng tác quc phông — an ninh ciia f)âng, Nhà nuôc trong tinh
hinh mói, bao gm nhüng ni dung chü yu v xây drng 1rc hrcrng dan quân tir v, dr bj dng
viên, phông chng chin tranh cOng ngh cao, dánh bai chin luac "din bin hôa binh", bo
loan lât d cüa các th hrc thu djnh di vâi cách mng Vit Nam; bâo v chü quyn lath th6,
biên giOi, an ninh qu6c gia; du tranh phèng chng pham va t nan xã hti, xây dmg phong
trào toàn dan bào v an ninh T quc.
Rèn luyn các k5' näng di ngü, thrc hành bn sOng tiu lien AK; hun luyn nhttW
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dng tác ca bàn chin thut chin du bô binh, hành dng cüa tirng ngtr?ii trong cong s1r, ngoài
cong sir trong chin du tin cOng vA phOng ngr.
MOn hoc: Co s& lap trInh
MA mOn hoc: ITEC 1505

S tin chi: 4

Diêu kiin tiên quyt: không có
Mo tá torn tat: Ca sâ lap trInh là mon hoc lap trInh du tiên dành cho sinh viên khi
ngAnh Cong Ngh Thông Tin, nO gip cho sinh viên tip cn trng b.ràc kin thüc vA k nang
d vit chi.rang trInh trên may tInh.
Mon h9c nay cung cp các kin thi'rc nn tAng trong 1p trinh nhu: cAch tim giAi thut,
biu din giAi thut, các kiu dü lieu, các phép toán vA các cu tthc diu khin cüa ngôn ngU
1p trinh dugc sü ding d vit cac chucmg trinh tInh toán ttr dan giAn dn phirc tp han. Ngôn
ngü 1p trinh dung d minh hoi là C++.

Mon hoc: Kin trüc may tInh
MA mon hoc: ITEC 1303

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt (mOn h9c trixâc): Nhp mon tin h9c
Mo tà torn tat: Mon h9c Kin Trüc May TInh cung cp cho sinh viên nhüng kin thrc
ca bàn v cu tthc và hot dng cüa may tInh. Ni dung cüa mon h9c bao grn: Giâi thiu ye
kin trüc may tInh, mitch logic, clock và bus, b xu l, b nhâ, tp lnh. N.m vüng các kin
thuc v kin tthc mAy tinh lam nn tãngd sinh viên cO th hçc tip các mon hçc v h th6ng
nhtr He diu hành, Mang may tmnh.
Mon h9c: K thuât lap trInh
MA mon hoc: ITEC 1504

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnlâc): Ca s 1p trInh
Mo tâ torn tat: Mon K5 Thut Lp Trinh trang b cho sinh viên mt s kin thirc tiêp
theo cüa 1p trinh cu true mA chua thrçxc d cp trong mon Ca sâ 1p trInh.
Ni dung mon hoc bao gm: mAng nhiu chiu, d qui, con trO, chui k tr, các kiéu
d€i lieu tir to và các thao tác vOi tp tin. Ngôn ngü 1p trInh duçic dung d minh ho là C++.

Mon hoc: (J'ng ding Web
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Ma mon hoc: ITEC 1404

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tn.róc): Ca sâ 1p trinh
Mo tà torn tat: Mon hoc nay trang bj cho sinh vién các kin thi'rc ca bàn v ngOn ngit
HTML, JavaScript, CSS, jQuery; cách 1p trinh xir 1 trang web dng phIa trInh duyt, sir
ding mt s phAn mrn thit k Web ph bin
Các kin thirc trên giüp cho sinh viên có th thit k drçic irng ding web a mirc ca bàn
và là nn tang d hçc t& các mon hçc Lp trInh Web sau nay, dng thai trang bj cho sinh viên
kin thirc và k5 näng c.n thit d có th lam d an mon h9c, khóa Iun tt nghip và irng diing
trong thrc t sau khi ra tnrông

Mon hoc: Toán tin hoc
Ma mOn hçc: MATH34O1

So tin chi: 4

Diu kin tiên quyt: khOng
Mo tâ torn tat: Toán Tin h9c là ca sâ l thuyt d biu din và nghiên ciru các di
tircing räi rae trong Khoa hc và K thu.t May tInh, dc bit là v các v.n d có tinh triru
ttrçing, do cüng là loai di tugng däc thu ma may tinh s có khà nàng liru trir và xi:r 1 mt
cách t6t nht. Toán tin h9c là ca sâ toán h9c d mO hinh boa, hinh thirc hóa các h thng
thông tin dira trén may tInh mt cách dung dn và hiu qua. Nhirng ni dung nay rt quan
tr9ng nh&m giüp sinh viên hiu sâu v các khIa canh trim tucrng trong cu t?o và hot dng
cira các h thng tInh

Mon hçc: Câu trüc dii lieu và thuât giãi 1
Ma mon hçc: ITEC 1427

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mon hpc trtxâc): Ky thuát lap trInh
MO ta torn tat: Cu trOc dir lieu là mt trong nhiing mon h9c co bàn cüa ngành khoa
hçc may tInh, trang b cho sinh viên các giâi thut giái quyt vn d và dO phirc tp ciia giâi
thuât.
Mon h9c nay bao gm các nOi dung: danh sách dc, danh sách lien kt, cay nhj phân
tIm kim, bang barn, B-cay và các thut toán sp xp, tim kim.
MOn hoc: : Câu trác dü lieu và thuât giãi 2
MAmOnhoc: ITEC1328

S6tinchi:3
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Diu kin tiên quyt (mon h9c tnrâc): Cciu trzk' diT 1içu và thuát giái 1
Mo tâ torn tat: Thut giái là mon hçc co bàn, trang bj cho sinh viên các phwing pháp
tip cn vâi giái pháp giâi quyt vn d& thit k và phân tIch thut giãi.
Mon hçc nay bao gm các ni dung sau: thuIt giãi sp xp (heapsort, quick sort,
counting sort, bucket sort).
Ni dung mon hçc cOn có d thj, thut giái tim kiém trên do th (BFS, DFS), thut giài
tim dtring di ngn nht (Dijkstra, Bellman-Ford), thut giái tim cay bao trüm nhO nht
(Kruskal, Prim).

Mon h9c: Lp trInh htthng di tlrçrng
Ma mon h9c: ITEC25O4

S tIn chi: 4

Diu kin tiên quyt (mOn hçc trithc): Kj ihuát 1p trInh
MO tâ tOrn tat: Mon hçc nay trang bj cho sinh vién các kin thirc tng quát v 1p trInh
huàng d6i tlxcrng, giüp sinh vién có khã näng giãi quyt vn d theo tu duy hu&ng di ttrclng
và sü ding sa d

lap (Class

Diagram) cia UML (Unified Modeling Language) d thi& k các

l&p và mi quan h giüa các lOp. Hoàn tAt mOn h9c sinh vién nAm rO các dc trung 1p trInh
hi.râng di tucrng bao gm tmnh trüu tucfng, tInh dóng gói, tInh k thüa và tInh da hInh, và cO
khá nang 1p trmnh bng ngôn ngü Java hin thçrc htràng di t.rçYng

Mon hoc: He diu hành
Ma mon hçc: ITEC23O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnrOc): Kin trüc may tinh
Mo tá tOrn tAt: H diu hành là mon h9c thuOc nhóm h9c ph.n co sâ, cung cap nhUng
kin thIrc co bàn v nguyen l h diu hành bao gm các vAn d quãn l tin trinhJlung
(process/thread), quán l b nhO, quàn l file và các thit b nhp/xuAt

MOn hoc: Co s& dfr lieu
Ma mOn h9c: ITEC25O2

SitInchi:4

Diu kin tiên quyt (mOn hçc truâc): Nhp mOn tin hçc
MO tã tOm tAt: Mon h9c trang bj cho sinh vién các kin thüc ca bàn v ca sa d

lieu,

giüp sinh vién hiu duçic nghia và vai trO cüa ccc sâ dir lieu, kin thi.rc v ca sO dir 1iu quan
h, ngôn ngir truy vAn dir lieu SQL và chuAn hóa Ca sO dir lieu.
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Mon hoc cung cp các kin thirc lam nn tang cho sinh viên h9c tip mon hçc Cci sâ d€
lieu nâng cao và Phân tIch thit k h thng, và giüp ich cho sinh viên trong vic xây dirng
các irng diing ph.n mm có dung co sâ dü lieu khi lam do an, d tAi hay lam vic sau khi ra
Trtthng.

Mon hc: Ming may tInh
MA mon hçc: ITEC25O3

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mon h9c trilOc): Kin trüc may tInh
Mo tâ torn tAt: Mng may tInh là mon hc thuc nhOm kin thüc ngành cüa chuang
trinh dào t?o Dai h9c ngành Cong ngh thông tin, Khoa hçc may tinh, H thng Thông tin
QuAn l2 nh.m cung cp các kin thüc và k näng ca bàn v mng may tinh

Mon h9c: Lap trinh giao din
MA mon hoc: ITEC24Ol

S6 tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt (mon hQc tnthc): K thut 1p trInh
Mo tâ torn tAt: Mon hçc nay cung cp cho sinh viên các kin thüc v 1p trInh lap giao
din, nâng cao k nAng 1p trinh vâi giao din d hQa bang cong ci tnrc quan, xay dmg üng
dmg Windows Form sCr dimg ngôn ngCr C#.Net vâi môi truäng 1p trinh chuyên nghip
Microsoft Visual Studio .NET
Mon h9c nay là tin d cho sinh viên h9c tot các ngôn ngc 1p trInh khác, và cüng là nn
tang h trçl cho sinh viên lam các d tài 1p trInh trong trumg cüng nhir các di an phAn mm sau
khi ra tnrâng.

Mon h9c: Phan tich thiet ke hç thong
MA mon hoc: ITEC34Ol

S tin chi: 4

Diu kiin tiên quyt (mon h9c tnrâc): Ca sâ d lieu
Mo tà torn tAt: Mon h9c trang bj cho sinh viên cac kin thirc v các khai nim, nguyen
l, và các ni dung cong vic can thit phài thrc hin d có th cãi tin hay xây dirng mói mt
phan hay toan bo Hç thong thong tin (HTTT).
Mon hçc cung cap cac kin thüc lam nn tang d sinh viên thirc hin &rçic các cong
vic cci bàn, ci th trong tüng cong don ciba qua trInh phân tich và thit k H1TF theo huóng
câu trCic.
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Mon hçc: Co sfr dii 1iu nâng cao
Ma mon h9c: ITEC34O2

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt (mon h9c trtràc): Co sâ d 1iu
Mo tâ tOrn t&t: Mon hQc cung cp cho sinh vién các kin thüc và k2 näng Co bàn v co
so d€k 1iu phân b (phân tan), các nguyen i thit k và các tãc vii co bàn cüa co sO dC 1iu
phãn b&

Mon hçc: Lp trInh co sOr dii 1iu
Ma mon h9c: ITEC34O6

S tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn h9c tnthc): Co sO d 1iu, Lp trInh giao din
Mo tá torn tat: MOn hoc cung cp cho sinh viên kin thüc và k5 nang 1p trInh üng
drng tuclng tác vOi co sO dU 1iu (CSDL quan h, XML) b&ng ADO.NET. TTng diing duoc
xây dmg theo kin trüc 3 lOp và sü ding các k thut 1p trInh hiên di trong phát triên irng
ding nhi.r LINQ, Entity Framework

Mon hçc: Cong ciii thit k h thng thông tin
Ma mon hoc: ITEC34O7

S tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt (mon h9c truOc): Phân tIch thit k he thng
Mo tá torn tat: Mon hoc dem 1i cho sinh viên su cüng c và phát triên k5 nang trong
phân tIch, thit k& phát trin mOt phn hay toàn b h thng thông tin. Cu th là sinh viên
tip cn phãn tIch, thit k, trin khai các h th6ng thông tin quán 1 sü dmg các cong cu hiên
dai (nhu Power Designer). Ben cnh do, ks" näng v phân tich và thit k co sO d 1iu (CSDL)
quan h dra trên rnô hInh thrc th kt hçTp sir dung ducrc ngôn ngi SQL d truy vn d 1iu
cling duçic phát trin. Qua dO, sinh viên trInh bay duçic các khái nim v cOng ngh ph.n mm
và quy trInh san xut phn mm, cii th là trong phân tich, thiêt ké và xây drng phân mêm.
Ben cnh do mon h9c to môi truOng d sinh viên rèn 1uyn thüc trách nhim và dao
düc ngh nghip: trung th1rc, uy tin, hành xlr chuyén nghip và nhn thrc di.rçic tarn quan
tr9ng và CO khâ näng thirc hin trách nhim di vOi cá nhân, cong dông và dat ni.rOc

Mon hoc: Quãn tn he co sr dii lieu
Ma mon h9c: ITEC44O2

S tin chi: 3

Jv
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Diu kin tiên quyt (mon h9c trl.róc): Ca sâ dü lieu
Mo tà torn t.t: Mon h9c nay trang bj cho sinh viên các kin thirc ca bàn ye vic quàn
trj mt h thng co sâ dCi lieu (CSDL) bao gm các vic: quân trj h thông các Co sâ dü lieu,
quán l các file km tr dCt lieu, quãn trj ngix&i dung, quãn tr báo mt và phân quyên, tr dng
hóa các tác vii quân tn.
Mon h9c cung cp cãc kin thi.'rc v co ch hoat dng cüa rnôi tnrng sr diing ca sâ
d€t lieu kiu client/server, các kin thrc v sao hru, phic hi dCr lieu, giám sat hoat dng d
si'ra li và câi tin h thng cci sâ d lieu.
Mon h9c nay dào to k nãng giüp cho sinh viên sau khi ra tru&ng có th lam vic vii
vai trO cüa ng.thi quãn trj h thng CSDL (database administrator) trong mOi trumg thirc t

Mon hçc: Do an ngành
Ma mon hoc: ITEC44O1

S tin chi: 4

Diu kin tién quyt (mon h9c tnrOc): Sinh viên dA h9c tt cà các mon hgc Ca Sâ và
các mOn h9c chuyên ngành cüa khóa hgc có lien quan dn ni dung d an sê thirc hin.
Mo tà torn tat: Mon h9c nay dành cho các sinh viên dA h9c xong tht cá các mOn h9c ca
sâ và các mOn h9c chuyên ngành cüa khóa h9c có lien quan dn ni dung d an se thirc hin.
Mon h9c yêu cu sinh viên thirc hin mt d an cüa ngành dang theo h9c (cOn gçi là d an
mon hoc).
Ni dung d an bao gm các kin thirc, k5 nang da hçc và các kin thüc, k nAng ma
rng cO lien quan. Kt qua cüa d an yêu cAu sinh viên thrc hin là tim hiu và xây dirng giái
pháp cho mOt vAn d dt ra v I thuyt hay/va irng dirng và vit quyn báo cáo d an dA thirc
hiên. Trong qua trinh thirc hin d an, sinh viên dugc mt giAng viên phii trách huàng dn
khoa hçc. Cui mon hçc, nu dugc sr chAp thun cüa giâng viên huóng dan, sinh viên së báo
cáo d an dA thrc hin d dircic kim tra, dánh giá kt qua.

Mon hoc: Mng may tInh nang cao
MA mOn h9c: ITEC3409

S tin chi: 3

fiu kiên tiên quyt (mon hc tnxâc): Mang may tInh
Mo tà tom tAt: MOn hçc nay cung cAp cho sinh viên các kin thrc v& qua trInh truyn
thông tin trên m?ng, nguyen i 4n hành cüa các thit b ni mng, nguyen l hot dng và
cAu true các giao thirc co bàn trong h9 giao thirc TCP/IP, các khái nim ca bàn v an ninh
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mang và thirc hin ducic vic cài dt các djch viii h thng mng.
Kin thirc mon nay là cci sâ d sinh viên hpc các h9c phn khác trong chuyén ngành
mang.
Mon h9c: Lap trInh mng
Ma mon hoc: ITEC34O8

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn h9c trkrOc): Mang may tinh, Câu trüc di lieu và thut giâi
Mo tã torn tAt: MOn h9c nay cung cp cho sinh viên các kin thirc và k' näng cc bàn
v mô hInh irng ding mang và cách thCrc 1p trinh rng ding mang thông qua giao din 1p
trInh socket.
MOn h9c cling gi&i thiu mt s thu vin h trq l.p trinh mng theo cách tip cn huàng
di tuçmg, sinh viên có khã näng phát trin irng diing mang dra trên giao din 1p trInh socket
(Windows Socket API — Winsock API) và các thu viên h trci.

Mon h9c: Lp trinh web
Ma mOn h9c: ITEC34O3

s6 tin chi: 3

Diu kin tién quyt (mOn h9c tn.râc): Co s& d lieu, IiYng diing web
Mo tà torn tAt: Mon h9c Lp trinh Web cung cAp cho sinh viên các kin thüc và kS'
nang cn thit d xây dirng ng ding Web bang cOng ngh ASP.NET và ngOn ng PHP.
Mon h9c nay là nn tang d sinh viên thirc hin các d an mon hçc, khóa 1un t&
nghiêp, dng thai cung cAp các kin thüc và k nang ma các nhà tuyn ding cia các cOng ty
phn mm thu&ng yêu cAu tCr các irng viên.

Mon h9c: Quãn tr! mng
Ma mOn hoc: ITEC44O3

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc ithc): Mang may tInh
Mo tâ tOrn tAt: Quãn trj mang là mOn hQc thuc huórig chuyén ngành Mang may tInh
trong chuong trmnh dào tao ngãnh Khoa h9c may tInh.
MOn h9c tp dung vào vai trO cia quãn tn mang may tlnh, các thành phAn câu thành h
thng quán trj mang may tInh và cung cAp các kin thirc và k9 nãng co bàn trong vic thit
1p và quãn trj h thong mang cic b.

m
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Mon hoc: Do an ngành
MA mon hoc: ITEC44O1

StInchi: 4

Diu kin tiên quyt (mOn hçc trtthc): Sinh viên dA hoc tat câ các mOn h9c CO s& Va
các mOn hoc chuyên ngành cüa khóa h9c cO lien quan dn ni dung d an se thirc hin.
MO tâ tOrn tt: Mon hçc nay dành cho các sinh viên dA h9c xong tt cà các mon hçc cci
sâ và các mOn hçc chuyén nganh cüa khóa hçc có lien quan dn ni dung d an së thirc hin.
MOn hçc yêu cu sinh viên th%rc hin môt d an cüa ngành dang theo h9c (con gi là d an
mon hoc).
Ni dung d an bao gm các kin thrc, k5 näng dA h9c và các kin thüc, k5 nAng ma
rng có lien quan. Kt qua cüa d an yêu cu sinh viên thirc hin là tim hiu và xây drng giái
pháp cho mt v.n d dtt ra v l thuyt hay/va rng diing và vit quyn báo cáo d an dA thirc
hin. Trong qua trinh thrc hin d an, sinh viên hrçic mt giáng viên phi trách hr&ng dn
khoa h9c. Cui mon h9c, nu duqc sir chip thun cüa giâng viên hithng dan, sinh viên së báo
cáo d an da thrc hin d thrçic kim tra, dánh giá kt qua.

Mon h9c: D ha may tInh
MA mon hçc: ITEC341O

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn h9c trtiâc): Cu tnic dü lieu và thut giài, Lp trInh hii&ng
dôiti.rcmg
Mo ta torn tat: Thuc nhóm hçc phn chuyên ngành htr&ng D hça may tInh, mon h9c
cung cp các kin thrc co bàn v quy trinh xir l d h9a trén may tInh và các giAi thut co
ban trong d h9a hai chiu và ba chiu.

Mon h9c: Cong cii thiêt k d hQa
MA mon h9c: ITEC341 1

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c truóc): Giài tIch, K thut 1p trInh
MO ta torn tat: MOn h9c cung cp cho sinh viên kin thüc và k5' nang 1p trinh xr 1
ãnh, bin di ânh, hrçic d, du&ng vin, ... bang OpenCV

MOn hoc: Xir 1 ãnh
MA mon hçc: ITEC34O4

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyEt: (mOn h9c truàc): Giài tich, K thut 1p trInh

fiW
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Mo tA torn tat: Giài thiu tng quan v Anh s và các phi.rcrng pháp k5 thut biu din,
xCr l Anh s6 qua các bài toán v: Nén Anh, bin d6i ânh, xir l nâng cao chat ltrcmg ãnh, phân
vüng ânh, nhân clang ãnh

Mon h9c: Lp trInh d hça
MA mon hoc: ITEC44O4

S tin chi: 3

Diu kin lien quyt (mOn h9c truâc): D h9a may tInh
Mo tA tOrn tat: Day là mon h9c thuc nhOm h9c ph.n chuyên ngânh D hQa May tInh,
mOn hçc cung cp cac kin thrc và k näng co bàn v 1p trInh xü l d hça ba chiu v&i giao
din 1p trInh d hça OpenGL

Mon h9c: D an ngành
MA mon h9c: ITEC44O1

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mon hoc tnióc): Sinh vién dA h9c tt cá các mOn hQc Ca S1 Va
các mon h9c chuyên ngành cüa khóa hQc cO lien quan dn nti dung dc an së thirc hin.
MO tã torn tat: Mon h9c nay dành cho các sinh viên dã h9c xong tt cá các mOn hçc co
sâ và cac mon hçc chuyên ngành cüa khóa hçc có lien quan dn ni dung d an s thirc hin.
MOn h9c yêu cAu sinh viên thiic hin mt d an cüa ngãnh dang theo h9c (con gi là d an
mOn h9c).
Ni dung d an bao g6m các kin thüc, k5' nAng dA h9c và các kin thüc, k9 nAng ma
rng cO lien quan. Kt qua cüa d an yéu cAu sinh viên thrc hin là tIm hiu và xây dvng giái
pháp cho mt vn d dt ra v l thuyt hay/va irng ding và vit quyn báo cáo d an dA thirc
hin. Trong qua trInh thirc hin d an, sinh viên dtrqc mt giAng viên phii trách hi.râng dn
khoa hçc. Cui mOn hQc, nu duçic su chip thun cüa giAng viên huâng dan, sinh viên sê báo
cáo d an cIA thuc hién d duoc kim tra, dánh giá kt qua.

MOn hoc: TrI tu nhân tao
MAmônhoc:ITEC3413

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn hpc truOc): Toán tin h9c, Cu trOc dü lieu & thut giái, Lp
trInh huOng di tuclng
Mo tA tOrn tat: Mon hoc nAy cung cp cho sinh viên cAc khái nim co bàn ye tn tu
nhãn to cUng vâi các dinh huâng nghien cru và üng ding, các k thuât cci bàn d giâi quyét
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v.n d phüc tap, mt s phuong pháp biu din tn thirc và suy lun. Sinh viên cüng dirc gii
thiu mt s k thut khác cüa 1TNT nhi.r may h9c, mang neural nhân tao. V mt üng ding,
së tim hiêu mt s mu thiêt k 1ng ding nhó thuc loai các h Co sâ tn thirc hay các h thng
thông minh.

Mon h9c: An toàn h thông thông tin
Ma mon hoc: ITEC3412

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc tnlàc): K thut 1p trinh, Mang may tInh
Mo tá torn tat: Mon h9c nay cung cp kin thurc v nguyen l và k5 thut an toàn h
thng thông tin, phát hin và phông ch6ng xâm nhp mng, bão toàn dit lieu may tIn.h cá nhân
và h thng mang.
Sau khi h9c xong mon nay, sinh viên có th hiu di.rçc tm quan tr9ng cüa v.n d an
toàn dü lieu. Sinh viên có khã näng thit lap, bão trI, báo mt h thng thông tin

Mon hçc: Lp trInh Java
Ma mon hçc: ITEC44O7

S6 tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn hçc tnic): Lp trinh huâng di tuçmg
Mo tá torn tat: Mon nay cung cp cho sinh viên nhung kin thüc 1p trInh Java tr can
bàn den nâng cao, tp trung gii thiu cong ngh JavaFX dé phát trin các rng ding RIA
(Rich Internet Application) và JSF d phát trin các ng ding Web. Ben canh sr dmg JDBC
tuong tác vth ca sâ dii 1iu, mon hçc cung cp kin thirc si:r ding giãi pháp ORM (Object
Relational Mapping) tuclng tác vâi sâ dii Iiu thông qua Hibernate framework.

Mon h9c: Cong ng ma nguôn m&
Ma mon hoc: ITEC441O

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc truóc): Co si dii 1iu, I-Ic diu hành
Mo tá torn tat: Mon h9c cung cp cho sinh viên các kin thirc Co so v cong nghé ma
ngun mO nhu: các khái nim, các mô hinh kinh doanh cüa ma ngun m&, các loai bàn quyn,
i.ru dim và han ch ca ma ngun ma, mt s h diu hânh mA ngun ma, mt s üng diing
cia cong dng ma ngun m& clang duqc sii ding ph bin.
Mon h9c con giOi thiu mt s cOng ngh tiéu biu dành cho các nhà phát trin phAn
mm dang duçxc sCr dung pht bin trong cong dng mA ngun m& nhir: GitHub, Eclipse,
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Maven, và PostgreSQL

Mon h9c: Cong ngh phãn mém
Ma mon hpc: ITEC44O9

S tIn chi: 3

Diu kiin tiên quyt (mOn h9c tnlâc): K5 thut 1p trInh, Co sâ d lieu
Mo ta torn tt: Mon h9c nay trang bj cho sinh viên các kin thirc tOng quát v cOng
ngh ph&n mm, quy trinh phát trin ph.n mm. Hoàn tht mon h9c sinh viên nm các phucmg
pháp quan trong trong trng cong don cüa quy trInh phát trin phn mm nhu xác djnh, phân
tIch yêu cu, mO hInh hoá h thng và kim thr phn mm

MOn hQc: Quãn I dir an phn mêm
MA mOn hçc: ITEC44O8

S6 tin chi: 3

Diu kién tién quyt (mOn hçc truâc): Phãn tIch thit k h thing
Mo tA tOrn tat: Mon hçc nhim trang bj các kin thüc co bAn v tin trinh, các hoat
dng, các phucmg pháp, Cong C11 vA mt s k näng d quAn trj rnt dr an phn mm. Thông
qua mOn h9c, sinh vién có khA nAng tham gia xây dirng mt dir an phn rnm, kirn soát dir
an và Co th sr ditng mit s cong cii phiic vii quAn trj dir an

Mon hoc: Kim thfr phn mm
Ma mon h9c: ITEC4415

So tin chi: 3

Diu kién tiên quyt (mon h9c truóc): PhAn tIch thit k h thng
Mo tA torn tat: Mon hçc nAy trang bj cho sinh viên các kin thirc tng quat v kim thCr
ph.n rnrn, k5' nàng phân tIch, ctAnh giá yêu cu phn mm d thit k test case, các phucing
pháp phAt hin nhctng l& tim n CO khA nãng xAy ra ttr yêu cu phn mm. Mon h9c cüng
cung cp nhung k5 thut kim thr phn mm thu cOng và kim thir tir dng.

Mon h9c: Din toán dam may
MA mon hoc: ITEC44 16

So tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn hQc truâc): H diu hành
Mo tA torn tat: Mon h9c nAy trang bj cho sinh viên kin thüc tng quát v din toán
dAm mAy, Ao hOa, k nang thi& 1p dam mAy riêng (private cloud) vOi VMware vSphere.
Hoàn thành mon h9c, sinh viôn hiu và áp dvng trin khai djch vii din toAn dAm mAy, ph,/
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trin các irng diing din toán dam may, và cài dt dam may riêng

Mon hQc: He thông quãn I' nguôn lyc doanh nghip
Ma mOn hoc: M1SY4403

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc tri.r&c): Phân tIch thit k h thng
Mo tá torn tat: Mon h9c cung cp kin thirc ca ban v h thng doanh nghip kinh
doanh huâng tich hcip (ERP) thông qua phãn tIch các hoat dng san xut và kinh doanh cia
doanh nghip dira trên h thng ERP ci the.
Do do, mon hçc phát trién k nang phân tich, thit kê và phát trin mt phn hay toàn
b h thng thông tin. Sinh viên së duçic rèn 1uyn v k5' nãng nhn d?ng và giãi quyt vn d,
có thirc trách nhim và do drc ngh nghip: trung thrc, uy tin; hành xr chuyén nghip;
nhn thüc duçic tAm quan trQng vâ có khá nãng thirc hin trách nhim di vi cá nhân, cong
dng và dAt nuâc

Mon hoc: Lap trInh trên thit b di dng
Ma mon hoc: ITEC4417

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc tnrâc): Lp trInh hirâng di tuçng
MO tà torn tat: Mon h9c cung cAp cho sinh viên kin thurc và k5' nang trong 11th virc
phát trin ing ding cho thit b di dng thu môi trtring phát trin üng ding, cách tip cn
thit k ing ditng, cong ci và các thu vin h trçi d tao, thr nghim và irin khai tng dmg.
Các chü d chInh bao grn thit k giao din ngtthi dung, yang d&i trng ding, da tiu trInh,
giao tip giüa các ng ding, hru trü và truy cp d1t 1iu, các dlch vi chay nan, djnh v, bàn
mng, web services, din thoi, tin nh&n, ... Ni dung mOn h9c minh h9a trén h diu hành
Android

Mon hoc: Chuyên d
Ma mOn hoc: ITEC4418

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt (mOn hçc tnxâc): TAt Ca CC mon h9c thuc khi kin thüc c

so

và chuyên ngành bAt buôc
Mo tâ tOrn tAt: Mon h9c (chuyên d) nay thuc nhóm h9c phAn tir ch9n. Mon h9c nay
trang bi cho sinh viên nhüng hiu bitt v các giài pháp/công ngh dang/se áp diing trong thrc
tin cüa ngành. VOi miic dIch nay, mon chuyên d cO các dc dim sau:
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- Co th t chirc mon chuyén d riêng cho trng phân ngành hçp
- Ni dung ci th cüa mon h9c se thrçxc quyt djnh tai th&i dim trin khai mon hçc
Mon hçc: Khai phá dfr 1iu
Ma mon hoc: ITEC3417

St tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn hçc tnrâc): Co sâ dii 1iu
Mo tâ torn tat: Khai phá dii lieu là qua trinh khám phá các tn thlrc mài và các tn thlrc
cO Ich a dng tim näng trong ngun dii lieu da có. Miic tiêu cüa khai phá dii 1iu là sIr dvng
cac giãi thut xii 1 dii Iiu d bin dii 1iu thô thành dii lieu cO cu tn:ic d hiéu d sIr diing
tip. Các giâi thut nay &rçlc tng hçrp tir nhiu lTnh vrc thuc khoa h9c may tInh nhu trI tu
nhân tao, may h9c, thng ké và h thng co sa dii 1iu

Mon hçc: Thj giác may tInh
Mãmônhçc:ITEC3319

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnróc): K5 thut 1p trInh
Mo tá torn tat: Mon h9c gop phn trã I?i cho câu hôi lam th nào d may tIrth hiu
duçic th giâi thj giác cüa con ngi.rai. Các chIt d chInh cIta mon h9c bao gm vn d to ánh
cIta camera, nhn dng thông qua biu din toàn ciic, dc thing cic b, phân 1oi di ti.rçrng,
urc krcmg chuyn dng

Mon h9c: Các cong ngh 1p trinh hin di
Ma mOn hoc: ITEC3421

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnrâc): T.1'ng diing web
Mo tá torn tt: Mon h9c nh&m cung cp cho sinh vién nhIrng cp nht cong ngh mai
trong 1p trInh phát trin Irng ding. Sau khi hoàn tt mon h9c, sinh viên có khã näng t%r nghiên
clru, tim hiu các cOng ngh mai d phát trin 1mg diing, dc bit có khâ nàng phát trin 1mg
dting thong tác client-server vôi các Restful API, và các 1mg diing hybrid

MOn h9c: Ting Anh nâng cao 5
Ma mon h9c: GEN01343
Diu kin tiên quyt:

S tin chi: 03
/V
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Mo tã torn tat: Mon Ting Anh náng cao 5 là mon hoc bt buc trong khung chucing
trInh dào tao chInh thCxc dành cho sinh viên không chuyén ting Anh. Day là mOn hçc cuôi
trong 5 mon nhm b sung kin thirc va k näng ngôn ng d giüp sinh viên dt trInh d
tlxcing duang tin trung cp (B 1) theo khung näng hrc ngoai ngCi cüa Vit Nam.

MOn h9c: Thuc tp tot nghip
Ma mOn h9c: ITEC4899

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyêt:
Mo ta torn tat: Thrc tp tt nghip là mOn hçc dtrçic tc chirc vào hpc kS' cuôi cüng cüa
khóa hçc, khi sinh viên dã d.rçic trang bj nhüng kin thi:rc co sâ, cQng nhtr là nhüng kin thüc
chuyên ngành. Mon h9c nay không chi giüp cho sinh viên có co hi üng ding chrcic các kin
thüc, k9 nang dã h9c vào thrc t, ma cOn tao diu kin cho sinh viên ti&p xüc thirc tE, hiu
dixqc quy trmnh hoat dng và lam vic cüa rnt doanh nghip din ra nh.x th nào khi có sir
ing diing Cong ngh thông tin.
Mon h9c nay yêu cu sinh viên thrc hin cong vic ducic phãn công, yêu cu a nai
thirc tip. Các cOng vic do có th là các cong vic tham gia vào các hoat dng thar nhUng
nhân viên thrc sir cüa cci quan, hay cóc th là các d tài dtrâi hInh thüc là mt dr an, hay bài
tp lan. Khi thrc hin thrc tp t& nghip, sinh viên së duçic mt giãng vién phix trách d theo
dôi và dng th&i huàng d.n chuyên mon. Sua th&i gian thrc tpt heo quy trinh, sinh viên sê
np báo cáo thrc tp t6t nghip và phiu dánh giá eCia noi thrc tip d Khoa kim tra và dánh
giá kt qua. Vic thrc hin thirc tp tt nghip phãi theo dung quy dnh, theo thông báo cüa
Khoa v các mc th&i gian ci th& mu báo cáo thuyt minh và các quy dnh khác.

Mon h9c: Khóa lun tt nghip
Ma mOn h9c: ITEC4699

S6 tin chi: 6

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tá torn tat: KhOa lun tt nghip dành cho các sinh viên dà h9c xong tat cá các mon
h9c chuyên ngânh bt buôc cüa khOa h9c, thOa diu kiin v diem h9c tp cCia Khoa quy djnh,
và có mong mun dang k3 thuc hin d tài mon hQc Khóa luân tt nghiêp.
Khóa 1un tt nghip yéu cAu sinh vién thirc hin mt d tài duói dang thCrc là mt dir
an hay mt bài tp lan, có ni dung lien quan dn các kin thCrc chuyên ngãnh cüa khOa h9c.
Khi thijc hin khóa lun, sinh viên sê di.rqc d xut d tâi hay dtrçic giao dE tài và duçic giãng
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viên phi trách huàng dn khoa h9c. Sau thai gian thirc hin theo quy djnh, sinh viên së np
báo cáo khóa 1un và các san phrn, giâi pháp, phn mrn dA thirc hin d dixc kim tra, dánh
giá kt qua.
Vic thrc hin khóa 1un t& nghip phãi theo dung quy dnh, 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 1un.
Mon h9c tniâc: sinh viên dã h9c tt cã các mon h9c chuyén ngành bt buc cüa khóa h9c

XII. D cirong chi tiêt mon hQc (Phy lyc 3)
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