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THANH PHO HO CHI MINH

CQNG HOA xA HQI CIJU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hanh phüc

CHUc1NG TJUNH DAO TAO

Ap diing tii' khoá tuyn sinh 2019 tth v sau
(Ban hành kern theo Quylt djnh s6 1864/QD-DHMngày 28 tháng 8 nãrn 2019
cza Hiêu trzthng Trzràng Dgi hQc Ma Thành pM H ChI Minh)
I.

Thông tin tng quát

1.

Nganh dào tao: Cong ngh thông tin

2.

Ngãnh dào tao ting Anh: Information Technologies

3.

Ma nganh: 7480201

4.

Trmnh d dào tao: Dai hc

5.

HInh thirc dào tao: ChInh quy, tp trung

6.

Th&i gian dào tao: 4 nãm

7.

Kh6i lugng kin thc toàn khóa t6ng s tIn chi): 128 tin chi

8.

Van b.ng tM nghip: Cr nhân

II.

Miic tiêu dào tao

1.

Myc IMu chung

Dào tao cü nhân ngânh Cong ngh thông tin có ph.m cMt chInh trj và thirc trách nhim
d& v&i xA hi, có süc khôe, kin thüc và nang lrc chuyên mon trong linh we nganh Cong
ngh thông tin d phát trin ngh nghip va ban than trong b& cánh hi nhp và phát trin
cüa dat nuic.
2.
Muc tiêu
cuthe

Myctiêucythi
Mota

Kiên thtrc
P01

Trang bi kién thic ca ban v ty nhin, xA hi và con ngtthi d phic Vi? cho phát triên

nghê nghip va tr hoàn thin bàn than.
CO kin thCrc nn tang v cOng ngh thông tin.

P02

Co kin th(rc chuyén sau trong các linh virc cong ngh phân mm, h thong thông
tin, mng may tInh, an toàn thông tin, trI tu nhãn tao (khai phá dü 1iu, thj giác may
1138

Muc tiêu
cu the

Môtã
tInh).

Kj näng
Gitip ngu?i h9c phát trin k5 näng nhn thtrc, k5' nãng thirc hành ngh nghip và k
näng giao tiêp rng xCi can thiêt thuc linh virc Cong ngh thông tin dê thrc hin các
nhiêm vi chuyên mon tucmg thng vài vi trI nghê nghip.

P03

Nang 1ic ti chü Va trách nhim

PO4

Dào to nang 1irc lam viêc doe 1p và theo nhóm trong diu kin lam vic thay dM,
chiu trách nhiém Ca nhân, trách nhiêm vài nhóm trong vic htràng dan, truyén bá,
phô biên kién thrc thuc ngành Cong ngh thông tin và giám sat nguci khác thrc
hiên nhiêm vu.
-

P05

Giüpngtixi h9c xay drng thCrc trách nhim di vâi cá nhân, cong dng, thc phic
vu dat nuâc vâ do dirc nghê nghip.

HI. VI trI vic lam sau khi tM nghip
Ngi.r&i h9c sau khi tt nghip có th lam vic t?i các vj trI vic lam sau:
-

VI trI vic 1am 1: Lp trinh viên phát trin phn mm, üng diing trong 11th virc

thrçic dào to (Programmer/Software Developer). Trin v9ng ngh nghip: thang tiên len
trtrOrng nhóm phát trin (Team Leader), giám dc k5' thuat (Technical director), quãn l dir an
phn mm (Software project manager)
-

Vj trI vic 1am 2: Chuyên viên quân trl và vn hành các h thng thông tin, h

thng Ca sâ d 1iu, h thng Web; chuyên viên phân tIch — khai phá d& 1iu. Trin v9ng
ngh nghip: Thang tin len vj trI phân tIch h thng thông tin, truâng phông quán 1' h thông
thông tin, giám dc h thng thông tin (dO).
-

Vj trI vic 1am 3: Chuyên viên thit k, triên khai, quãn tij h thng m?ng; Chuyên

viên an toàn và bâo mt thông tin. Trin v9ng ngh nghiêp: Thang tin len vj tn tru&ng phông
quán I h thng thông tin, giám dc h thng thông tin (dO).
-

Vj trI vic 1am 4: Chuyên viên hun 1uyn và dào t?o, nghiên cru viên trong 11th

vc cOng ngh thông tin. Trin vong ngh nghip: fir vn cô van các vn do trong llnh vIc
cong ngh thông tin, tip tic h9c len ô bc cao han và thrc hin nghiên ciru chuyên sãu.
IV. Chuan dâu ra
Chun du
ra

Mo tã

Kin thcrc
2I38

Chun du
ra

Mo ta

PLO1

Co các kin thrc ca bàn v khoa h9c tr nhiên và toán h9c d phân tIch và giài
quy& cac vn d phát sinh trong cong vic va cuc song.

PLO2

Co các kiEn tht'rc ca bàn v chInh trj, pháp 1ut, kinh th va khoa hc xã hci, nhân
van cho vic giài thIch, phân tIch nhang van dê trong cong vic và cuc sOng.

PLO3

Ap dicing các kin thüc ca sà ngãnh Cong ngh thông tin

PLO4

Ap dung các kin thCrc nganh Cong ngh Thông tin

PLO5

Ap diing cac kin thirc nganh Cong ngh Thông tin trong vic vn ding, giài quyt
các van dê chuyên mon.

K nàng
PLO6

Co k5' nAng thirc hanh ngh nghip giãi quyEt các vAn d chuyên mOn theo hi.ràng
mang may tInh! h thông thông tin! cong ngh phân mêm/ do h9a may tInh — thj
giác may tInh/ co' sâ dU' 1iu — khai phá dr 1iu

PLO7

Co k nang nhn th(rc va giài quyt vAn d chuyén mon phüc tp trong nganh

PLO8

Co k nAng thirc hành ngh nghip trong linh virc nghien c(ru / giãng dy

PLO9

Co k nãng giao tiêp

PLOIO

Co k näng giao tip hiu qua và lam vic trong mOi trnô'ng hi nhp

PLOI 1

Co näng 1irc lam vic dc Ip va lam vic theo nhóm

PLO 12

CO nang Irc t chrc thrc hin cong vic và hçc hOi, phát trin bàn than

Näng liyc ttj chü và trách nhim
PLO 13
V.

CO ' thcrc trách nhim và do dc ngh nghip
Dôi tirqng tuyên sinh

Thuc hin theo D an tuyn sinh hang nãm cUa Trithng.
VI. Quy trInh dào tio, diu kin tt nghip
1.

Quy trInh dào to

Chi.rcng trinh thrc hin theo Quy ch dào to di h9c h chInh quy theo h thng tin chi
hin hành cüa Truäng Dai hc Ma Thành ph H ChI Minh.
2.

Diu kin tt nghip

Sinh viên duçc cong nhn tt nghip khi hi dü các diu kin dtrçic quy djnh bâi Quy
ch dào to dai hc h chInh quy theo h thng tin chi hin hãnh cüa Tnr&ng Di h9c M
Thành ph H ChI Min.h.
VII. Cách thfrc dánh giá
Chiicing trInh sCr dung thang dim 10 d dánh giá mon h9c, quy ti.rcmg clixorng sang diAm
chü và thang dim 4 theo Quy ch dào t?o di hçc h chInh quy theo h thng tin chi hiên
313$

hành cüa Tnr?rng Di h9c Ma Thành ph H ChI Minh.
VIII. Ni dung chirong trInh
1.

Cu trñc chuong trInh
S6tInchi

STT

Câu trüc CTDT

Tong so

Bt
buoc

Tir chon

1. Kin thüc giáo diic di cllo'ng

41

35

6

1.1.

LjluOnchInhiri

11

11

12

Kié'n thz'ic kinh /, luát và khoa hoc xâ /2ói
—
nhán van

6

1.3.

Kitn thzc loan, tin hoc và khoa hoc 1w nhiên

12

12

1.4.

Ngoaingii

12

12

1.5.

Giáo duc th chcit

3

1.5

1.6.

Giáo duc qucphông — an ninh

8

8

77

68

2. Kin thfrc giáo thic chuyên nghip

6

9

Kkn thzc co sà (kMi ngành, nhórn ngành,
nganh)

18

18

2.2.

Kién th&c ngành

31

31

2.3.

Kie'nthzcchuyênngành

25

16

9

2.4.

Kienthztcbotrcy
4

6

1

3. Thuc tp tt nghip và Khóa luãn tt nghip
(hoc mon thay the)

3.1.

Thwctápttnghiep

4

3.2.

Khóa 1u2n idi nghip

6

6

3.3.

Mon thaythé

6

6

lông cing

STT

4

107

128

21

Ni dung chirong trInh
Ten mon hoc
(Tiéng Vit1Ting Anh)

Khôi krcrng kin thüc

Ma mon hoc

Kiên thCrc giáo dic di cu'o'ng

a)

1.5

2.1.

2.

T 1

Lj luin chInh tn

Ly thuyêt

Thuc
hành

32.5

8.5

10.5

0.5

1.

Trit hoc Mac - Lenin
Marxist — Leninist phylosophy

POLL 1304

3

2.

Kinh t chInh tn Mac — Lenin
Marxist — Leninist Political

POLl 1205

2

Ghi chü
hoc
trirc)

(Mon

4138

STT

Ten mon hoc
(Tieng Vit1FiCng Anh)

Khi krçing kin thü'c
Ma mon hQc

Ly thuyêt

Thuc
hành

Ghi chñ
(Mon hQc
tru&c)

Economics
Chü nghia Xã hi khoa hçc

P0L11206

2

Tu ti.râng H ChI Minh
Ho Chi Minh's Ideology

POLl 1208

1.5

Ljch sCr Dâng Cong san Vit Nam
History of Vietnamese communist
party

P0L11207

2

Kiln thác kinh tl, lu?It, khoa Izpc xd h3i và nhân

6

Scientific Socialism

5.

b)

0.5

Ch9n trong danh miic các mon h9c sau:
3

Kinh tl — Khoa hoc xJ hói nhdn van
Xã hôi hçc di cuang
Introduction to Sociology

SOCI13O1

3

Tam l' hçc di ci.rng
Introduction to Psychology

SOCU3 17

3

DicuangvanhoaVitNam
Vietnamese Culture

VIET13OS

3

An sinh xä hôi
Social Welfare

SWORI3O2

3

10.

Kinh t hoc dai ctwn°
General Economics

SEAS23OI

3

11.

Kinhthvimôl
Microeconomics 1

ECON13OI

3

12.

Kinh tê VT mô 1
Macroeconomics 1

ECON 1302

3

13.

Nguyen i k toán
Principles of Accounting

ACC01325

2

14.

Quân tn hoc
.
Principles of Management

BADM1364

2

15.

Khô nghip
Entrepreneurship

BADM 1390

2

6.

8.

3

Pháp lut
16.

Pháp 1ut di ctrng
Introduction to Law

GLAWI3IS

3

5138

STT

17.
c)

Khi krqng kin thüc

Ten mon hoc
(Tieng Vit/Ting Anh)

Ma mOn hoc

Ly lun nhà nuàc và pháp Iut
Theories of State and Law

BLAWI3O1

L thuyt

ThLrc
hành

3

Kiln 1hc loan, (in hc và khoa h9c 4r nhiên

8

4

18.

Dai s tuyn tInh
Linear Algebra

MATH 1313

2

1

19.

Giãi tIch
Analytics

MATH1314

2

1

20.

Xác sut và thng ké
Probability and Statistics

MATH1315

2

1

21

Nhp mon tin hçc
Introduction to Informatics

ITEC 1401

2

1

4)

Tilng An!: (hoc ngoqi ngfrpI:)

8

4

22.

Ting Anh nâng cao I
Academic English 1

GENGI339

2

1

23.

Ting Anh nang cao 2
Academic English 2

GENGI34O

2

1

Ting Anh nâng cao 3
Academic English 3

GENG1341

2

1

25.

Ting Anh nâng cao 4
Academic English 4

GENG1342

2

1

e)

Giáoducthlchi

24.

Ghi chü
(Mon hoc
triroc)

3

Bt buôc
26.

Giáoducthcht 1
Physical Education i

PEDUO2O 1

1.5

Giáo diic th chAt 2: Ch9n 1 trong cac mon sau dày:
27.

GDTC2 — BOng chuyen
Physical Education 2 — Volleyball

PEDUO2O2

1.5

28.

GDTC2 — Bong dá
Physical Education 2 — Football

PEDUO2O3

1.5

29.

GDTC2 — CAu lông
Physical Education 2 — Badminton

PEDUO2O4

1.5

30.

GDTC2 — VO thuOt
Physical Education 2 — Martial
Art

PEDUO2O5

1.5

31.

GDTC2 — Bong bàn

PEDUO2O6

1.5
6138

STT

Ten mon hoc
(Ting VitiTiêng Anh)

Khti hrçrng kiên thü'c
Ma mon hoc

L thuyêt

ThLrc
hành

Ghi chü
(Mon hoc
trtwc)

Physical Education 2 — Table
Tennis
32.

GDTC2 — Bcii li
Physical Education 2 — Swimming

PEDUO2O7

1.5

33.

GDTC2 — Bong r
Physical Education 2 — Basketball

PEDUO2O8

1.5

J)
34.

8

GiáodycquEicplthng—anninh
Giáo duc quóc phôno
National Defense and Security
Education

8

DEDU18O1
56

21

Kiln thic c0 só (kh6i ngânh, nhó,n ngành,
iiganh)

15

3

35.

Co sâ lap trinh
Introduction to Programming

ITEC15O5

3

1

36.

Kin trüc may tInh
Computer Architecture

ITEC1303

3

37.

K thuât lOp trinh
Programming Techniques

ITEC 1504

3

1

Co 50 1p
trinh

38.

Thit k Web
Web Design

ITEC1406

2

1

Nhp mon
tin h9c

39.

loan rii rac
Discrete Mathemetics

MATH24O2

4

Kiên thu'c giáo dic chuyên nghip

2
a)

b)

25

Kiln I!uc ngànl:

Nhp mon
tin h9c

6

40.

Cu trOc dtr lieu và thut giài
Data Structures and Algorithms

MISY25O1

3

41.

Lp trinh huong di ttrgng
Object-Oriented Programming

ITEC2504

3

42.

He diu hânh
Operating System

tEC2301

3

43.

Co si dU lieu
Database

ITEC2502

3

1

Nhp mon
tin hoc

44.

Mng may tInh
Computer Networks

ITEC2503

3

1

Kiên trOc
may tInh

45.

Lp trinh giao din
GUI Programming

ITEC24O1

2

1

K5 thuât lap
trinh

K thuât lOp
trInh
1

K5' thuOt lOp
trInh
Kin trUc
may tInh

713

STT

Ten mon hoc
(Ting VitiTing Anh)

Khi hrçing kin thfrc
Ma mon hoc

L thuyt

46.

Cong ngh phAn mém
Software Engineering

ITEC44O9

2

47.

Phân tIch thi& k h thng
System Analysis and Design

ITEC34Ol

4

48.

K5 nang ngh nghip
Professional Skills

ITEC32Ol

2

c)

Thirc
hành
1

Ghi chü
(Mon hoc
tru&c)
K5 thuât lap
trInh, Co sâ
d lieu
Co sà dü
lieu

Kilt, 1hác chuyên ngành

14

11

Bt buôc

8

8

49.

Quán tn he Co so dcr lieu
Datase System Administration

ITEC44O2

2

1

Cc sâ da
lieu

50.

Quãn trj mang
Network Administration

ITEC44O3

2

1

Mng may
tInh

51.

An toàn h th6ng thông tin
Information System Security

ITEC34 12

2

1

K thuât lap
trinh, Mng
may tinh

1

Cong nghe
phAn mêm,
Phân tIch
thit ké h
thông

52.

Kim thu phAn mem
Software Testing

ITEC44 15

D an ngành
Major Project

ITEC440l

Ti.r chon: Sinh viên chon theo I
trong các htrOng chuyên nganh;
hoc chçn 3 mon trongdanh sách
nhung mon hçc cung cap trong
phn tir chçn nay

2

4

6

3

2

1

He diu hãnh

1

Co sO d
Iiu, Thit k
web

1

Mng may
tInh, Câu
trüc dQ lieu
và thuât giài

Mang may tInh
Diên toán dam may
Cloud Computing
Lap trInh web
vei, Programming

56.

Lap trInh mng
Network Programming

ITEC44 16

1TEC3403

ITEC3408

2

2

He th6ng thông tin
8138

STT

58.

Ten mon hQc
(Tieng Vit/Tieng Anh)

Kh6i hrqng kin thirc
Ma mon hoc

L thuyêt

Thuc
hành

Ghi chü
(Mon hoc
tnr&c)

Lap trInh Co sâ du lieu
taase Programming

ITEC3406

2

1

CosâdO
lieu, Lp
trinh giao
din

Co sâ di lieu phân tan
Distributed Database

11EC3418

2

1

Co sâ dO'
lieu

H thng thông tin dja 1'
Geographic Information System

ITEC3420

2

1

Co s dO'
lieu

ITEC4408

2

1

Phân tIch
thiêt ké h
th6ng

1

Phân tIch
thit k h
thng

1

Thit k web

Cong ngh phn mm
60.

Quân l dir an phn mém
Software Project Management

61.

H thng quãn l ngun lirc doanh
nghip
Enterprise Resource Management
System

M1SY4403

2

62.

Các cong ngh 1p trinh hin di
Modern Programming
Technologies

ITEC3421

2

Do hQa may tInh — thj giác may
tInh

63.

D h9a may tInh
Computer Graphics

ITEC3410

2

1

Cu trüc dO'
lieu và thuât
giãi, Lp
trInh hrang
di tLrcrng

64

Lptrinhdhoa
Graphics Programming

ITEC4404

2

1

Dh9amáy
tInh

65.

Thj giác may tInh
Computer Vision

ITEC34 19

2

1

K5 thuât lap
trinh

Co s& du' lieu — khai phá d& liu

66

Lp trinh co sà dO' lieu
Database Programming

ITEC3406

2

1

Co s dO'
lieu, Lp
trinh giao
dien

67.

Khai phá dO' 1iu
Data Mining

ITEC34l7

2

1

Co sa dO'
Iiu

68.

Co sà dO' lieu phãn tan
Distributed Database

ITEC3418

2

1

Co s& dO'
lieu
9138

STT

Ten mon hoc
(Ting Vitffing Anh)

Khôi hrçrng kin th(rc
MA mon hoc

L thuyt

Thc
hành

Ghi chü
(Mon hçc
trithc)

Cãc mon tn chon khác

69.

Irl tue nhân to
Aritificial Intelligence

ITEC34 13

2

1

Toán rii rc,
1p trInh
huâng di
tuqng, CAu
trüc dU lieu
và thut giãi

70.

Thi.rang mi din tü
Electronic Commerce

ITEC3414

2

1

Ca sà d&
lieu

71.

Lp trmnh Java
Java Programming

ITEC4407

2

1

Lp trinh
htrâng di
tug

72.

Cong ngh mA nguôn ma
Open Source Technology

ITEC4410

2

1

CasâdO
1iu, H diu
hành

73.

Lp trinh trên thit bj di dng
Mobile Programming

ITEC44 17

2

1

Lp trinh
huâng dôi
tuçing

Lp trInh tng diing
Application Programming

ITEC3415

2

1

Lp trInh
giao din

75.

K thut din tU SO
Digital Technology

ITEC34 16

2

1

Nhp mon
tin hQc, Toán
ri rac

76.

Chuyên d
Special subject

ITEC44 18

2

1

d)

Kiln tIuc b lrp

2

1

77.

Ting Anh nâng cao
Academic English 5

2

1

GENG 1343

3

10

(hoc mon thay th)
78.

Thiic tp t& nghip
Graduation Internship

ITEC4899

4

81.

Khóa 1un t& nghip
Graduation Thesis

ITEC4699

6

82.

Hoc mOn hçc thay th KhOa lun
t& nghip

4

2

Mon chuyên ngãnh ch9n 4

2

1

Mon chuyên ngành ch9n 5

2

1

83.

10138

Khii luçrng kin thuc

Ten mon hQc
(1'ing Viêtffing Anh)

STT

Ma mon hqc

Ting cong:
IX. Kê hoch giãng dy

Thrc
hành

88.5

39.5

(dt kitn)

Ten mon bce

SiT

L thuyêt

Ma
mon hçc

Kh6i hrqng kin thtrc
(LT, Til, Tir hçc)

MATH13 13

3(2, 1, 5)

HQCKY1
1. Dai s6 tuyn tInh
2.

Ting Anh nâng cao 1

GENG 1339

3(2, 1, 5)

3.

Ting Anh nâng cao 2

GENGI34O

3(2, 1, 5)

4.

Nhp mon tin h9c

ITEC1401

3(2, 1, 5)

5.

C sâ 1p trinh

ITEC1505

4(3, 1, 7)

HOC KY 2
1.

GiáitIch

MATH1314

3(2, 1,5)

2.

Ting Anh nâng cao 3

GENG134I

3(2, 1, 5)

3.

Ting Anh nâng cao 4

GENGI342

3(2, 1, 5)

4.

K5 thut Jp trinh

ITEC1504

4(3, 1, 7)

5.

Kik true may tInh

1TEC 1303

3(3, 0, 6)

IIQCKY3
1.

TingAnhnangcao5

GENGI343

3(2, 1,5)

2.

Cu true dU 1iu và thut giãi

MISY2501

4(3, 1, 7)

3.

Thiét k web

ITEC 1406

3(2, 1, 5)

HQCKY4
1.

Trit hçc Mác-Lénin

P0L11304

3(3, 0, 6)

2.

K5 nang ngh nghip

ITEC320 1

2(2, 0, 4)

3.

Xác sut và thong ké

MA1'H1315

3(2, 1, 5)

4.

Lp trinh h.rông d61 txçing

ITEC2504

4(3, 1, 7)

5.

H dièu hành

ITEC2301

3(3, 0, 6)

P0L11205

2(2, 0, 4)

MATH24O2

4(4, 0, 8)

ITEC2503

4(3, 1, 7)

ITEC2502

4(3, 1, 7)

HQCKYS
1.

Kinh t chinh trl Mác-Lênin

2.

loan r&i rc

3.
4.

Mang may tInh
Co sà d 1iu

HQCKY6

Ghi chü
(Mon hçc
trithc)

Ghi chu

STT

Ten mon h9c

Ma
mon h9c

Kh6i hrçng kin thüc
(LT, TH, Tir hçc)
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Ten mon hçc

STT

Ma
mOn hQc

Khi krçrng kiên thfrc
(LT, TH, Tir hçc)

Ghi chü

Ch9n I mOn trong muc Tu
ch9n

X.

Ma trn các mon hçc và k5 nãng (P/iu luc I)

XI. Hu'thig dn thrc hin chwcng trinh (Phu luc 2)
XII. Mo tã mon hQc

Mon hoc: Trit hçc Mac — Lenin
Ma mon h9c: P0L11304

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt: KhOng
MO ta torn t&t: Trit h9c Mác-Lênin là mt trong ba b phn cu thành cüa Chü nghia
Mác-Lênin — mOn h9c bt buc trong chucing trInh dào to cüa khOi di h9c trong cã niràc.
Trit hçc Mác-Lênin là nhrng nguyen i trit hçc Ca bàn do C.Mác, Ph.Angghen và
V.I.Lênin viEt nén trên Ca sâ k thra sang t?o và phát triên tinh hoa triêt h9c nhân loi, tng
kt thrc tin và trI tu thyi dai; là th gi&i quan duy vt khoa hçc và phrnmg pháp 1un bin
chrng, cách ming; là nhQng quy lut chung nht cüa sir vn dng và phát trin cüa th gi&i
nOi chung và sir vn dng và phát trin cüa xA hi nói riêng.
' nghia — phuang pháp 1un sâu sc duc rut ra tr vic nghiên cIru Trit hçc MacLenin có giá trj djnh huàng dung dn cho mi hot dng nhn thirc và thxc tin cüa con ngu&i.

Mon h9c: Kinh t chInh tn Mac — Lenin
Ma mOn hçc: P0L11205

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tâ tOrn tt: Ni dung chucmg trInh gm 6 chixong: Trong dO, chuang I bàn v di
ttrçing, phtrang pháp nghiên cüu và chüc nang cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin. Tü chuang
2 dn chuang 6 trInh bay ni dung ct lOi cua kinh t chInh trj Mac - Lenin theo miic tiêu cüa
mOn hçc. Cii th các vn d nhu: Hang hóa, th tru&ng và vai trO cüa các chü th trong nn
kinh t thj trtring; San xut giá tr thng du trong nn kinh t thj tru&ng; Canh tranh và dc
quyên trong nén kinh t thj tru?mg; Kinh t thj tnthng dnh htrâng xà hi chü nghia và các
quan h lçii Ich kinh t a Vit Nam; COng nghip hóa, hin di hóa và hi nhp kinh t quc
t cüa Viêt Nam.
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Mon h9c: Chü nghia xa hi khoa hQc
Ma mon hoc: P0L11206

So tIn chi: 02

Diu kiin tiên quyt: Trit h9c Mac — Lenin, Kinh té chInh tn Mac — Lenin
Mo tá torn tat: Mon h9c chü nghia xã hi khoa h9c là mt trong ba b phn hcxp thành
cüa chü nghia Mac — Lenin, là kt qua cCa sir vn ditng th giâi quan, phumg pháp lun trit
h9c Mac — Lenin và nhüng h9c thuyt cüa kinh t chInh tn Mac - Lenin vào vic nghiên ctru
quy lut tat yu cüa sr ra diii hinh thai kinh t xã hi cong san chü nghia; nhitng vn d chInh
trj - xã hi có tInh quy 1ut trong tin trInh cách mang xA hi chü nghia trôn th giói và trong
däi sng hin thirc a Vit Nam hin nay.

Mon h9c: Ttr tLrOng H Chi Minh
S6 tin chi: 02

Ma mon h9c: P0L11208
Diu kin tiên quyt: Chü nghTa xa hi khoa h9c

Mon h9c Tu tuâng H ChI Minh chrgc t chüc giãng day cho sinh viên nam thtr hai
cüa chixang trInh dào tao Dai h9c. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhung kin thirc v nOi
dung quan dim cüa H ChI Minh v nhQng vn d ca bàn cüa cách mang Vi@ Narn; V Dàng
Cong san và nhà nuâc Vit Narn; Vé dai doàn kEt dan tc và doàn kt quc t; V van hóa,
dao düc, con ngträi, trong do ni dung ct lOi là dc 1p dan tc gn Iin v6i chü nghia xA hi.
Qua mon hQc nay sinh viên dixçc nâng cao bàn linh chInh trj, yêu cuOc, trung thành
vâi miic tiêu, l ti.thng dc 1p dan tc g&n lin chü nghTa xã hi; thy duçrc trách nhim cüa
bàn than trong viêc h9c tip, rèn luyn d gop ph.n và xây dirng và bão v T quôc.

Mon hoc: Lch sir Bang Cong san Vit Narn
Ma mOn h9c: P0L11207

S tIn chi: 02

Diêu kin tiên quyêt: Chü nghia xã hi khoa h9c
Mon h9c trang bj cho sinh viên sr hiu bitt v di ttrclng, mic dIch, nhiêrn vii, phtrang
pháp nghiên ciu, hçc t.p mOn Lch sir Dãng Cong san Vit Nam và nhng kin thirc co bàn,
ct lOi, he tMng v sr ra di cüa Dáng (1920 - 1930), qua trInh Dâng lãnh do cuc du tranh
giành chInh quyn (1930 - 1945), lãnh dao hai cuc kháng chin ch6ng thrc dan Pháp và d
quôc M9 xârn luqc, hoàn thành giái phóng dan tc, thng nht dt nuOc (1945 - 1975), lãnh
dao câ nuac qua d len chü nghTa xã hi vâ tin hành cong cue,c diii rnói (1975 - 2018). Qua
l43 8

/
4,1

do khng dnh céc thành công, nêu len cac hn ch& tng kt nhüng kinh nghim ye sir lânh
dao cách mng cüa Dàng d giüp ngu&i hçc nâng cao nhn thüc, niêm tin dôi vâi Dáng và
khá näng 4n ding kin thirc dA hQc vào thrc tin cong tác, gop ph.n xây dirng và bâo v T
quc Vit Nam xa hi chü nghia.

Mon hçc: Xã hi h9c di cu0ng
Ma mon hoc: S0C11301

S tin clii: 3

Di&u kin tiên quyêt:
Mo tá torn tt: Mon hçc nay cung cAp mt s6 khái nim cci bàn cUa xã hi hçc. Day là
mon h9c nn tang d sinh viên cO th hçc các mOn tip theo nhu Ljch sir XHH và các l thuyt
xâ hi hc hin di, Phuong pháp nghiên ci'ru trong khoa hçc xa hi...
Cung cAp nhüng khái nirn can bàn cüa xa hi hçc, giói thiu mt s chü d& l thuyt,
phucing phãp ci bàn cüa xã hti h9c. Dng th&i sinh viên thrc tp phân tich mt s vAn d xa
hi b.ng cách vn ding các 1 thuyt, khái nim dã h9c.
Sau khi h9c xong mon nay, sinh viên cO hiu bit ban du v các li tip cn l thuyt
xã hi h9c và d.c dim cüa 1i nhIn xa hi hçc; v phxang pháp xa hi h9c; hiu bitt v các
yu t6 cAu thành xà hi và van boa; hiu dtrçic các yu t cAu thành nhân cách; hiu cac loi
hInh t chirc xa hi và djnh ch xà hi; hiu sir phân t.ng xa hi; hiu bit v hin tucmg lch
l?c xa hOi; bit duçic các 1oi hInh hành vi tp th và các phong trào xA hi và cui cüng hiu
bitt v bin chuyn xã hi và qua trinh hin di hóa.

Mon hçc: Tam 1 hçc dii cLro'ng
Mãmônhoc:S0C11317

StInchi: 3

Diu kin tiên quyét:
Mo tã torn tAt: Mon Tam i h9c di cirong là mon h9c nén tang cung cAp các kin thirc
co bàn v tam l cho sinh viên. Mon nay së giáp sinh viên hiu dirqc di ttrçlng, phtrcing pháp
nghiên cüu cüa tam l' hçc di curng; bàn chAt cüa các hin n.rcrng tam l; các khái nim và
thut ngfr ci bàn trong tarn i hçc cüng nhir phAn nào l giãi dirgc Co si than kinh cüa cac
hin tuçing tam l. Day là mon hQc tin d tru&c khi sinh vién tip cn vâi khi kin thIrc
chuyên ngành.

MOn hçc: fii cirong van hóa Vit Nam,,
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Ma mon hçc: VIETI3O5

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tt: Mon hçc nay cung cp cho sinh vién nhüng kiên thrc nn tang v van
hoá Vit Nam. Giüp sinh viên hiu rO hcrn van hoá cüa dan tc minh dé tr do nhn thüc dung
nhng giá trj van hóa truyn thng cüa Vit Narn. NhIn 1i bàn sac và tInh cách van hóa cüa
dan tOc d báo tn, xây drng và phát trin nn van hóa Viêt Narn tiên tin, dm dà bàn sc
dan tc.

Mon hoc: An sinh xa hôi
Ma mon hQc: SWOR13O2

S6 tIn chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà tOrn tat: Mon h9c cung cAp cho ngithi hc các kin thtrc co sâ d có th hçc tt
các mon chuyên ngành nhi.r CTXI-1 cá nhân, CTXH nhOm, Phát trin cong dng,... Mon hc
d cap v h th6ng an sinh xa h,i trên th giâi và ti Vit Nam dng thi cung cAp cách nhIn
khái quát han, toàn diên hcm, dy dü han và khoa hQc hm d giài thIch, din giãi bi cãnh
hmnh thành m,t s vAn d xã hi ma xà hi Vit Nam dang di mt nh.r các van d cüa ngiii
cao tui, ngu?i khuyt tat, mi darn, ma tity, nghèo dói, di dan lao dng,...

Mon h9c: Kinh té hçc di ctro'ng
Ma mOn hçc: SEAS2301

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt: Không
Mo tá tOrn tat: Kinh t h9c di cuang là trang b cho sinh viên nhUng kiên thCrc cci bàn
trong phân tIch kinh t vi mO (cci ch vn hành trong nn kinh t thj tru&ng; các mô hInh ra
quyt djnh cüa các tác nhân riêng lê trong nn kinh t: ngtthi tiêu dung và nhà san xuAt;...)
va cac cOng ci cn thit d phân tIch các vAn d kinh t vi mô (san higng, lam phát, thAt
nghip,...)

Mon hoc: Kinh t vi mô 1
MãmOnhQc: EC0N1301

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
MO tâ tOrn tAt: Trong nn kinh t kE hoach hoá tap trung, các quyt dinh v phân bt
ngun hrc duçc các nhà hoach djnh tü Trung ucing dim ra. Ngucxc lai, trong nn kinh t thI ,i.,y./'
,
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tru&ng, các nguôn hrc thrc phân bô thông qua co ch giá Ca. Trong nn kinh t th tnr&ng,
các quyt djnh lien quan dn tiêu dàng và san xut du duc phi tp trung hoá: các h gia
dInh tr quyêt djnh v vic phâi lam bao nhiêu và tiéu dung cái gI; trong khi do các doanh
nghip ttr quyt dlnh phái san xut cái gi, bao nhiêu và san xut nhi.r th nào.
Ni dung mon h9c nay gm có bn phn chInh.
Trong phn du sê gii thiu mô hInh cung, cu don giân và hot dng cüa thj tnr?ng.
Ngoài ra, khái nim thng dtr tiêu dung, thng di.r san xut cüng së dtrçic giâi thiu và dung
d phân tIch tác dng cüa chInh sách kim soát giá, chInh sách thué và trçl cp cüa chInh phü.
Phn thlr hal cüa mon h9c nghiên clru v l thuyt hra ch9n cüa ngthi tiêu dung và tr
nh€tng nguyen tc cci bàn trong vic ti uu hoá hành vi cUa ngtr&i tiêu dung sê xây dimg dang
thlrc cüa du0ng cAu thj tnthng.
PhAn thu ba nghiên elm v hành vi cüa doanh nghip theo mt trInh tir logic tü l' thuyt
san xut dn l thuyt chi phi và nguyen tc tM da hoá Igi nhun. Cu6i cüng là xây dirng
duäng cung cüa doanh nghip và dung cung thj tnr&ng trong mt ngành cnh tranh.
Phn thu tu cüa mOn h9c sê trinh bay các mô hinh v Dc quyén, dc quyên nhóm và
canh tranh dc quyn d hoàn chinh vic nghiên clru các cu trác thj tru&ng san phm.

Mon hoc: Kinh t vi mô 1
Ma mon hoc: ECON 1302

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà tOrn tat: VOi nhUng kin thlrc cci bàn v Kinh t hc vi mô duçic cung cap trong
mon h9c nay, sinh viên cO th hiu duge nghia cüa các chi tiêu kinh t vi mô co bàn (nh.x
GDP, GNI, CPI, tOe d tang truâng kinh t& t)' 1 lm phát,...), each thlrc hInh thành lãi suât
trén thj trträng tiên t, cüng nhu vic ngân hang trung uong dlmg lãi suit chit khu, dr ti-Ct
bt buc và hoat dng nghip vii thj trithng mô nhu là các cOng ci lam thay di cung tin
trong nn kinh t. Ngoài ra, sinh viên cOn cO th phãn bit drqc sr khác nhau giCta các khái
nim mt giá - len giá, nâng giá - phá giá cüa mt dng tin và giái thIch &rcic six hInh thãnh
t' giá hi doái trén thj trung ngoi t và each ma chInh phü cO th can thip vào thj tru&ng
ngoi té trong tCrng co ch t' giá hM doái.
Tren co sâ nm bt san hr?ng can b.ng duçic xác djnh nhu th nào trong mô hInh s6
nhân cüa Keynes, kt hcrp vOi các kin thlrc trong thj tnr&ng tin t và thj trixemg ngoi t,
sinh viên sê dixqc giâi thiu mô hinh IS-LM, mO hInh tng cung- tang cu d có the hiu
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khi chInh phü thrc hin chInh sách tin t và chInh sách tài khóa thI san hrcing quc gia, lam
phát vA that nghip bj Anh hu&ng nhtr th nao. CuM cüng, cüng thông qua mô hInh tng cungtng cu, sinh viên có th giái thIch dixçic mi quan h gifla lam phát và tht nghip trong
ngAn han và dài ban.
Mon h9c: Nguyen ly k toán
MA mon hçc: ACC01325

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tA torn tt: Mon hoc trang bj nn tang kin thCrc ccr bàn v kE toán d sinh vién dç)c
và hiu ctuqc thông tin k toán và mô tá dtrçic qui trInh k toán trong mt doanh nghip, phc
vi cho vic ra các quyt djnh v quAn 1, tai chInh. Ngoài ra, mOn hQc con trang b mOt s k5
thut cüa k toãn nhu tài khoãn, ghi s kép, tInh giá, d thuc hành nghip vi k toán trong
doanh nghip thuctng mai và doanh nghip san xut.
Mon hoc: Quãn tn hoc
MA mOn hçc: BADM1364

S tIn chi: 03

Diu kin tién quyt:
Mo ta torn tat: Mon Quãn tzj hQc là mon hçc nn tang cho ngãnh hQc Quãn tij kinh
doanh, së dtrçic hQc du tiên trong chuang trinh, giüp sinh vien cO các kin thüc c& loi v&
quàn trl. Trén ca sâ nn tang cüa quán trj h9c, sinh viên sê hçc các mon hçc nhtr: QuAn trj
nhân lirc, Quân frj marketing, Quân trj dir an, QuAn trj chin luçic, và rt nhiu các mon hQc
ngành và chuyên ngAnh khác.

Mon h9c: Khói nghip
MA s6 mon h9c: BADM139O

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
Mo tâ tOrn tat: Mon h9c nay cung cp kin thrc co bàn v qua trInh khâi tao doanh
nghip mâi trong nn kinh tE thj trtthng. Mon hQc trinh bay nhüng ni dung c& lOi nhu: Tng
quan v khài nghip. qua trinh sang tao vA phát sinh tuing kinh doanh, dánh giá cci hOi cüa
d an kinh doanh trén thj tnthng, vn d pháp lust trong kh&i nghip, ké hoach khôi nghip
và chin lucic phát trin cüa doanh nghip trong giai doan du cüa qua trInh hInh thãnh và
phát trin.
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Mon hçc: Pháp lut di cffong
MAmônhQc:GLAW1315

S tIn cM: 3

MOn hçc truâc: Không
Mo tã torn tat: Mon h9c Pháp lust dai ctnrng là mon hçc trong kh6i kin thüc giáo dic
dai cuong. MOn hc trInh bay nhüng khai nim ca bàn v Nhà nuâc và pháp lut, bao gôm:
Ngun g6c, bàn cht, dc dim, chüc näng cUa Nhà rnrâc, kiu nhà ntrâc, hInh thirc nhà nithc
và phân tich cu trác cüa b may Nhà nirâc, ch(xc nAng và thm quyn cia các ca quan nhà
nuâc trong b may Nhà nuóc Vit Nam; Ngun g6c, bàn chit, dc dim cüa pháp 1ut, kiu
pháp lust, quy phm pháp lust, quan h pháp 14t, thüc và thrc hin pháp Iut, vi phm pháp
lut, trách nhim pháp lr, và HInh thüc pháp lut; Giói thiu khái quát v h thng pháp lut
và các ngành lut trong b th6ng Pháp luât cüa Nba ni.r&c Vit Nam, trInh bay nhüng ni dung
cci bàn ca Lust Hành chInh, Lust HInh sx, Luât T6 ng hInh sir, Lust dan sr và Lut T
tiing dan s%r, L4t lao dng, Lust Hon nhãn và gia dInh, pháp luât Phông chng tham nhfing.
Mon h9c: L Iun nhà nir&c vi pháp 1ut
MA mon hçc: BLAW1301

S tIn chi: 3

Mon hçc trixàc: Không
Mo ta tOrn tat: Mon h9c L 1un nhà nuóc và pháp h4t là mon hQc trong khôi kin
thirc giáo dzc dai cuong. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhUng l thuy& v ngun gc,
bàn chat và kiu nhà nuàc; chüc nAng, hInh thüc và bô may nhà nuc; ngun gc, bàn cht
và kiu pháp 1ut; chüc nAng và hInh thtrc cüa pháp lut; quy phm pháp 14t; quan h pháp
lust; thurc pháp 14t; thiic hin và áp ding pháp 1ut; vi phm pháp lut và trách nhim pháp
l.
Mon h9c: Dai so tuyn tInh
MAmOnhçc:MATH1313

SôtInchi: 03

Diêu kin tiôn quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c nay duac t chüc giãng day cho sinh viên nAm thu nht cüa
chucrng trInh dào to Di h9c. Mon h9c trang bj cho sixth viên nhüng kin thüc v: Ma trn,
Djnh thrc, He phtrcmg trinh tuyn tInh, Không gian vécta, Giá trj riêng, vecta riêng, chéo hOa
ma trn, dang toAn phuong và mt S6 uing dimg thirc
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Qua mon h9c nay rèn 1uyn cho sinh viên k näng tng hgp, phân tIch, suy Iun và giãi
quyt vn d.

Mon h9c: Giãi tIch
Mãmônhoc:MATH1314

StInchi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: MOn h9c duçic t chüc giàng dy trong nãm thir nht ca chuang trInh
dào tao Dai h9c. Mon hçc nay trang bj cho sinh viên nhQng kin thirc v ham s, dao ham,
irng diing cüa do ham, tIch phân, Crng dvng cüa tich phân, phwing trInh vi phân, chui và
ham nhiu bin s.
Mon h9c nay rèn 1uyn cho sinh viên k9 nAng tng hcip, phân tIch, suy 1un và giài
quyt vn d.

Mon h9c: Xác sut và thng kê
Mãmônhçc: MATHI315

Stinchi: 03

Diêu kin tiên quyt: Không
Mo tâ tOrn tt: Mon h9c nay thuc phAn kin thirc nn tang, CO vai trô cung cap kin
thüc co bàn v xác sut và thng kê lam Ca sâ cho các mon chuyên ngành và có th vn diing
trong cuc s6ng. Ni dung mOn h9c giâi thiu các kin thrc ca bàn v l thuyt xác suât và
thng ké üng diing bao grn: xác sut, 1ut phân pMi xác suit cüa biên ngu nhiên, thng kê
mô ta ,1 thuyt mu, tthc lucing tharn s6, kirn djnh giã thuyêt và hi qui tuyn tInh don, và
phn mm xu l thng kê R a mirc d co bàn.

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

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt: không
MO tà tOrn tat: Nhp mOn Tin hpc là mOn h9c du tiên cüa chtrang trInh dào to Di
hQc khi ngành Cong ngh. thông tin (CNTT).
MOn hQc trang b cho sinh viên cái nhIn t6ng quát v ngânh h9c, khái quát ye ljch scr
phát trin và hinh thành cüa khi ngành CNTT, các kiEn thtrc co bàn v tin hçc co s& nhtr:
cu trüc và hot dng cüa may vi tInh, biu din dr 1iu trong may tinh, các h dm thông
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ding, khãi niém h diêu hành, inang may tInh co bàn.
Mon h9c cung c.p kin thüc lam nn tang cho sinh viên sü diing tt phn mm tin h9c
van phông (son thào van bàn, xcr l' bàn tInh, son thào trinh din). Ben c?nh do mon h9c
cling giii thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT tói sinh viên.

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 1
MãmOnhoc:GENGI339

StInchi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon Ting Anh nâng cao 1 là mon h9c bt buc trong khung chuang
trInh dào to chInh thuic dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon h9c du
tiên trong 5 mOn nhä.m b6 sung kin thüc và k nãng ngôn ngü d giüp sinh viên d?t trInh d
tuong dtrcing trung cp (B 1) theo khung nAng lirc ngoi ng& cüa Vit Nam.

Mon hoc: Ting Anh nãng cao 2
MA mon hoc: GENG134O

S tin chi: 03

Diu kin tién quyt:
Mo tâ torn tat: Mon Ting Anh nâng cao 2 là mOn h9c bt buc trong khung chuang
trinh dào to chInh thüc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon hçc thu hai
trong 5 mOn nhm b sung kin thtrc và k5 näng ngôn nglk d gilip sinh viên dt trInh do tlrclng
&rang trung cp (Bi) theo khung nAng 1rc ngoi ngCi cüa Vit Nam.

Mon h9c: Tiéng Anh nãng cao 3
MA mon hçc: GENG1341

S tIn chi: 03

Diu kiin tiên quyêt:
Mo tâ torn tat: Mon Ting Anh nâng cao 3 là mon h9c bt buc trong khung chtrcing
trinh dào t?o chInh thirc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mOn h9c thr ba
trong 5 mon nh&m b sung kin thirc và k nAng ngôn ngü dé giiip sinh viên dat trinh d tuclng
ducng trung cp (B 1) theo khung nAng 11:rc ngoai ngli càa Vit Nam.

Mon hçc: Tiêng Anh nãng cao 4
MA mOn hoc: GENG 1342

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt: jvs
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Mo tá tOrn tat: Mon Ting Anh nâng cao 4 là mon h9c bt buc trong khung chuang
trInh dào to chInh thüc dành cho sinh vién không chuyên tiêng Anh. Day là mOn hçc thr ftr
trong 5 mon nhm bi sung kin thüc vâ k$ nang ngôn ng d giOp sinh viên dat trInh d tuang
dtrcmg trung cp (B 1) theo khung nãng hrc ngoi ngi cüa Vit Nam.

MOn h9c: Giáo dic the chat 1
Ma mOn hçc: PEDU0201

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt: Không
Mo là torn tat: Mon h9c Giáo dc th chat 1 thuc khi kin thüc giáo di?c dai cuang
trong chucng trInh dào to cia tt cà các khoa. Mon h9c trang bi cho sinh viên mt s kin
thirc, k5 nãng và thai d cn thit giOp sinh viên bit sü dung bài tp the diic lam phuong tién
d rèn luyn nâng cao sic khôe, khâ nang phi hçip vn dng và phát huy cái dp cüa c th.

MOn h9c: Giáo dic thC chat 2 - Bong chuyn
Ma mon hoc: PEDUO2O2

S tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyêt:
MO tã torn tat: MOn h9c giáo diic th cht 2 — Bong chuyn thuc khi kin thurc giáo
diic di cuong trong chucrng trmnh dào to cüa tt cà các khoa. Mon h9c cung cap nhüng kin
thirc va k nãng ccy bàn cüa mon bong chuyn nhu: Ljch sü hInh thành và phát trin mOn bong
chuyn, nghia tác diving cüa vic tp 1uyn, k5 - chin thut và các bài tp phát trién th hrc,
each phOng ng1ra các chin thuang thuäng gp trong t.p 1uyn và thi du bong chuyên.

Mon h9c: Giáo diic the cht 2 - Bong dá
Ma mOn h9c: PEDUO2O3

s6 tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tá torn tAt: Mon Giáo diic th cht 2 — Bong dá thuc khi kin thi:rc giáo diic di
cung trong chuong trinh dào to cüa tAt cà các khoa. Mon h9c nhm nang b và cung cap
kin thrc và k5 nang ca bàn cüa mOn bong dá: Ljch sr hInh thành và phát trin, ' nghTa tác
dung cüa vic tp Iuyn, 1ç9 thut chin thut, phuing pháp t chCrc thi dAu, các bài tp phát
trin th hrc, bài tp chin thuât trong thi dAu bong dá.

MOn hoc: Giáo diic the chAt 2 - Câu lông
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S tin clii: 1.5

Ma mon hoc: PEDUO2O4
Diu kin tiên quyt:

Mo tã torn tat: Mon Giáo dic th chat 2 — Cu lông thuc khôi kin thi:rc giáo dc di
cuang trong chuing trInh dào tao cüa tht cá các khoa. Mon hçc nhãm trang bj và cung

cap

kin thirc co bàn cüa mon cu lông. Giói thiu ljch sü hInh thành và phát trién, nghia tác
dicing cüa vic tp luyn, k5 thut chin thut, phucing pháp to chüc thi du, các bài tp phát
trin th hrc, bài tp chin thut trong thi du cu lông.

Mon hoc: Giáo duc the cht 2 - Vö thuãt
So tin chi: 1.5

Ma mOn hçc: PEDUO2OS
Diu kin tiên quyt:

Mo tà tOrn tat: Mon hçc giáo ditc th chit 02 — VO thuIt thuc khôi kiEn thirc giáo diic
dai crng trong chi.rcing trInh dào tto cüa tt câ các khoa. Mon hçc cung cp nhCing kin thüc
co bàn v vO thut, giüp sinh viên nâng cao süc khOe dng th&i trang bj cho nhng k9 näng,
k thut Vô tr v g.n 1in vài cuc sng hang ngày.

Mon h9c: Giáo diic the cht 2 - Bong bàn
Ma mOn h9c: PEDUO2O6

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyêt:
Mo tâ torn tit: Mon h9c giáo dc th chat 2— Bong bàn thuc khi kin thüc giáo diic
dai cuong trong chuong trInh dào tao ciia tAt cã các khoa. Mon h9c cung cAp nMng kin thic
và k5 nãng co bàn cüa mon bong bàn nhi.r: Llch sCr hInh thành và phát trin mOn bong bàn,
-

,

S A A

A

-

.A

S

S

F

A

nghia tac ding cua viçc tap luyçn, ky - chien thuat va cac bai tap phat trien the lrc, cach phong
ngüa cac chAn thuong thu&ng gp trong tp luyn và thi dAn bong bàn.

Mon h9c: Giáo duc the chAt 2 - Boi Ii
Ma mon hoc: PEDUO2O7

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon hçc Giáo diic th chAt 2 — Boi Iii thuc khi kin thüc giáo diic
dai cuong trong chucing trInh dào tao cüa tAt cã các khoa. Mon hpc trang bj cho sinh viên mt
s kin thüc và k5 nãng và thai d cAn thit, giüp sinh viên hiu bit v nghia tác diing cüa
vic tp luyn Boi li, các bài t.p k thut boi kh và cách sr dung có hiu qua các bài tp
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trong cuc sng nh.m nãng cao süc khoé và d& phông tai nn trong môi tnr&ng nithc.

Mon h9c: Giáo diic the chat 2 - Bong r
Ma mon hoc: PEDUO2O8

S tin chi: 1.5

Diêu kiin tiên quyêt:
Mo tà torn tat: Mon Giáo diic th chit 2 — Bong r thuôc khi kin thirc giáo diic di
cwing trong chucing trInh dào to cüa tt cã các khoa. Mon hc nhäm trang bj và cung cap
kin thCrc co bàn cüa mOn bong r& Giii thiu ljch scr hInh thãnh và phát triên, nghia tác
ding cüa vic tp 1uyn, k5 thut chin thut, phi.rong pháp t6 chirc thi du, các bài tp phát
trin th lirc, bài tp chin thut trong thi dâu bong rô.

Mon h9c: Giáo duc quc phông
Ma mon h9c: DEDU18O1

Sc tin chi: 08

Diéu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon hc trang bj cho hoc sinh nhQng kin thi:rc cn thit ye quOc phOng
— an ninh, mt s nhim vii cong tác quc phông — an ninh cüa Dàng, Nhâ nixOc trong tinh
hInh mài, bao gm nhUng ni dung chü yu v xây dmg 1irc hrccng dan quân tij v, dir bj dng
viên, phong chng chin tranh cong ngh cao, dánh bi chin hrçic "din bin hOa bInh", bao
loan 1t d cüa các th 11rc thu djnh di vâi cách mng Vit Narn; bào v chü quyn lãnh th,
biên gi&i, an ninh quc gia; du tranh phông chng pham và t n?n xa hi, xây thrng phong
trão toàn dan bâo v an ninh T quôc.
Rèn luyn các k nãng di ngü, thirc hành bn sung tiu lien AK; hun luyn nhrng
dông tác co bàn chin thut chin du b binh, hành dng cüa tirng ngtthi trong cong sr, ngoài
cOng sir trong chin du tin cOng và phông ngr.

Mon hoc: Co sr Lap trInh
Ma mon hQc: ITEC 1505

S tin chi: 4

Diu kin tiên quyEt: không
Mo tà torn tat: Cci s& Ip trmnh là mon h9c lap trinh du tién dành cho sinh viên khM
ngành Cong Ngh Thông Tin, nO giüp cho sinh viên tip cn tüng buâc kin thüc và k nàng
d vit chrcing trInh trén may tInh.
Mon hçc nay cung cp các kin thrc nn tang trong 1p trInh nhu: cách tim giài thut?i
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biéu din giâi thut, các kiu dQ 1iu. các phép toán và các c.0 trüc diu khin cüa ngôn ngft
1p trInh thxçic sr ding d vit các chuang trinh tinh toán tr dan giãn dn phi'rc tp han. Ngôn
ngü 1p trInh dung dê minh ho là C++.

Mon hoc: Kiên true may tinh
Ma mon hoc: ITEC 1303

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn h9c trix&c): N1p mOn tin h9c
Mo tã torn tat: Mon h9c Kin Truic May TInh cung c.p cho sinh viên nhng kiOn thirc
ca bàn v c.0 tn'ic và hot dng cüa may tInh. Ni dung cüa mOn h9c bao gm: GiOi thiu v
kin trüc may tInh, mach logic, clock và bus, b xr 1', b nh, tp lnh. Nrn ving các kin
thrc v kin trUc may tInh lam nn tãngd sinh viên cO th h9c tip các mOn h9c v h thng
nhu H diu hành, Mng may tinh.

Mon hoc: K thuât lap trInh
Ma mOn h9c: ITEC1504

So tin chi: 4

Diu kin tiên quyt (mOn hçc tru&c): Ca si 1p trInh
Mo tá torn tat: MOn K Thut L.p TrInh trang bj cho sinh viên rnt s kin thi.'rc tip
theo cüa 1p trinh cu trüc ma chua duçic d cp trong mOn Ca sâ 1p trinh.
Ni dung mon hçc bao gm: máng nhiu chiu, dê qui, con trO, chui k3 tr, các kiu
dü Iiu tir tao và các thao tác vci tp tin. Ngôn ng 1p trinh duçic dung d rninh hoa là C++.

Mon hoc: Thit k Web
Ma mOn hoc: ITEC 1406

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc tnrâc): Nhâp mon tin h9c
Mo tâ torn tt: Mon hçc nay trang bj cho sinh viên các kin thrc tng quát thit k Web
vi HTML và CSS, lap trInh xr l, Wang tác viii các thành phn trang web bng ngôn ngü
Javascript và thu vin jQuery. Hoàn tht mon hpc sinh viên có khã näng thit k website hoàn
chinh phia client và tir hçc các thu vin CSS và Javascript khác.

Mon h9c: Toán rô'i rac
Ma mon hoc: MATH24O2

S6tInchi:4

Diu kin tiên quyt: khOng
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Mo ta torn gt: Toán thi rac là ca si 1 thuyt d biu din và nghiên cüu các d6i tuçmg
r&i rae trong Khoa hQc và K5 thut May tInh, dc bit là v các v.n d CO tinh trru tilqng, do
cüng là

loai

dM tuçing dc thu ma may tInh s cO khá näng ltm tnt và xü l mt cách t& nht.

Toán rôi rae là cci s& toán h9c d mô hInh hOa, hInh thCrc hóa các h thong thông tin di4ra trén
may tInh mt cách dung dn và hiu qua. Nhng ni dung nay rt quan trQng nhäm giüp sinh
viên hiu sâu v các khIa cnh tthu tixçing trong cu tao và hoat dng cüa các h thing tInh
toán

Mon h9c: Cu trüc dii

lieu

và thuât

gui

MA mon hçc: M1SY2501
A

A

A

S tin chi: 4

A

-

A A

Dieu kien tien quyet (mon hçc truac): Ky thuat 1ap tnnh
Mo tà tOrn tat: Cu true dtt
kin thüc v các cu true dü

lieu

lieu

và thut giái là mon hçc cci bàn, trang bj cho sinh viên

và các tht4t giâi thông dmg, các phuang pháp tip cn vói

giãi pháp giãi quyt v.n d và phân tIch tIrih hiu qua cüa giái pháp, giüp sinh viên phát trin
k5' nang thit k cu trüc dfi

lieu,

Cmg ding d giái quyt các vn d và xir l thông tin trong

doanh nghip.
Mon hçc nay cung cp cho sinh viên các kin thüc sau day: các cAu true dü
nhu ngan xp, hang dçii, danh sách lien kit,

cay

lieu

ca bàn

nhj phân tim kim...; các thut toán sp xp

niur heapsort, quicksort, counting sort, bucket sort...; biu din d6 thi trong may tInh và các
thuât toán d thj nhu duyêt d thi theo chiu rng, chiu sâu, tim du&ng di ngn nhât, tim

cay

bao trüm nhO nht, v.v

Mon hQc: Lp trInh hiróng dôi tu'qng
MA mon hçc: ITEC25O4

S6 tin chi: 4

Dièu kin tiên quy& (mon hQc tmâc): K5 thut 1ptrInh
Mo ta tOrn tat: Mon hQc nay trang bj cho sinh viên các kin thüc tng quat v 1p trinh
hu&ng d6i tuçlng, giup sinh viên cO khá nang giãi quyt v.n d theo tu duy huóng di tlxqng
và sr ding sa d6
lap

lap

(Class Diagram) cüa UML (Unified Modeling Language) d thit k các

và môi quan he gifla các

lap.

bàn tt mOn h9c sinh vién n.m rO cac dc tnxng 1p trinh

huâng d6i tuqng bao gm tInh tnru tuqng, tInh dóng gói, tinh k thra và tInh da hmnh,

va co

khâ nàng 1p trInh bang ngôn ngft Java hin thirc huâng d6i tirqng

ftV
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Mon hoc: He & hành
Ma mon hoc: ITEC23O1

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt (mon h9c tnrâc): Kiên trác may tInh
Mo tã torn t.t: He diu hành là mon hçc thuc nhóm hçc ph.n ca si, cung cp nhng
kin thrc cci bàn v& nguyen i h diu hành bao gm các van d quàn l tién trInhIlung
(process/thread), quán l b nhâ, quàn l file và các thit bj nhöp/xuat

Mon h9c: Co s& d& 1iu
Ma mon hoc: ITEC25O2

S tin chi: 4

Diu kiin tiên quyt (mon h9c truOc): Nhp mon tin h9c
Mo tâ torn tat: MOn h9c trang bj cho sinh viên các kin thrc ca bàn v ca s dt lieu,
giUp sinh viên hiu dirgc nghia và vai trô cüa cc sâ d lieu, kin thrc v ca th d lieu quan
h, ngôn ngIk truy v.n d lieu SQL và chun hóa ca sâ dü lieu.
Mon h9c cung cp các kin thirc lam nn tang cho sinh viên hçc tip mon h9c Ca sâ
d lieu nâng cao và Phân tIch thit k h thng, và giüp Ich cho sinh viên trong viec xây dirng
irng diing phn mm cO dung Ca s& di lieu khi lam d an, d tài hay lam viec sau khi ra
Trmg

Mon h9c: Mang may tInh
Ma mon hoc: ITEC25O3

S tin chi: 4

Diu kien tiên quyt (mon h9c truâc): Kiên trüc may tInh
Mo tâ torn tat: Mng may tInh là mon h9c thuc nhóm kin thüc ngành cüa chuang
trinh dào tao Dai hçc ngành Cong nghe thông tin, Khoa h9c may tInh, H thng Thông tin
Quãn l nhm cung cp các kin thüc và k nãng ca bàn ye mang may tInh

Mon h9c: Lp trInh giao din
Ma mon hoc: ITEC24Ol

S tin chi: 3

Diu kien tiên quyt (mon h9c truâc): K9 thut 1p trinh
Mo tã torn tat: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên các kiên thtrc v 1p trInh l&p giao
dien, nãng cao k nãng 1p trinh vài giao dien d h9a bang cong ci trrc quan, xây drng lrng
dimg Windows Form sCr dung ngôn ng C#.Net vài mOi tnrâng 1p trInh chuyên nghip
Microsoft Visual Studio .NETJ\
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Mon h9c nay là tin d cho sinh viên hçc tt các ngôn ng lap trinh khác, và cUng là nn
tang h tro cho sinh vién lam các d tài 1p trinh trong trrnmg cUng nln.r các dir an phAn mm sau
khi ra trtrxng.

Mon hQc: Cong ngh phn mm
MA mon hoc: ITEC44O9

s6 tIn chi: 3

Diu kiin tiên quyt (mon h9c trixâc): K thut 1p trInh, Ca sâ d 1iu
Mo ta torn tat: Mon hçc nay trang bj cho sinh viên các kin thCrc tng quát v cong
nghê phn mm, quy trInh phát trin ph.n mm. Hoàn th mon h9c sinh viên nm các phuang
pháp quan trong trong 11mg cong don cüa quy trInh phát trin phn mm nhu xác djnh, phân
tIch yêu cu, mO hInh hoá h thng và kim thfr phn mm

Mon hQc: Phan tich thiet ke hç thong
MA mOn hQc: ITEC34O1

S tIn chi: 4

Diu kin tién quyt (mOn hçc trwc): Ca sâ dü 1iu
Mo tà torn tat: MOn hçc trang bj cho sinh viên các kin thIic v các khái nim, nguyen
1, và các ni dung cOng vic c.n thi& phãi thrc hin d cO th cãi tin hay xây dzng mài mt
ph.n hay toàn bO H thng thông tin (H Fr!).
Mon h9c cung cp các kin thüc lam nn tang d sinh viên thirc hin duçic các cong
vic ca bàn, cu th trong 11mg cOng doan cña qua trinh phãn tIch Va thiêt ké HIlT theo huàng
câu tric

Mon h9c: K nAng ngh nghip
MA mOn hQc: ITEC32O1

S tin chi: 2

Diu kiên tiên quyt: khOng
Mo tà torn tat: Mon hQc nhtm cung cp cho sinh viên nhftng lc nAng ngh nghip thit
yu, lam bành trang cho sinh viên ra tnrrng tim vic, lam vic, thich Ung ngh nghip mt
cách nhanh chong và hiu qua
MOn hoc nhIm huông tôi sinh v ién t& nghip không chi cO kin thc chuyên mOn
vng chic, ma phAi CO do dirc ngh nghip, cO nhüng k5 nAng mm d dáp 1mg t6t han nhu
cu cong vic thirc th nhu: k nãng tu hQc, k nAng giái quyt vn d& k nang thuy& trInh,
lam vic nhOm, v.v
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Mon hoc: Quãn tij h co s& dfr lieu
Ma mon hoc: ITEC44O2

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt (mon hçc tnrâc): Co s& d lieu
Mo tã torn tt: Mon h9c nay trang b cho sinh viên các kin thüc co bàn ye vic quàn
trj mt h thng co s& dC 1iu (CSDL) bao gm các vic: quân trj h thng các co sâ dC 1iu,
quãn 1 các file liru trC dü 1iu, quàn trj ngtr&i dung, quán trj bào mt và phân quyên, tr dng
hóa các tác vii quàn trj.
Mon h9c cung cp các kin thirc v co ch hoat dng cüa môi tnthng sir dvng Ca so d
lieu kiu client/server, cac kin thixc v sao lini, phiic hi dt 1iu, giám sat hoat dng d sira
1i và cài tin h thng Co sO d lieu.
Mon h9c nay dào to k5 näng giüp cho sinh viên sau khi ra tnr&ng cO th lam vic vOi
vai trO cüa nguOi quân tr h thng CSDL (database administrator) trong môi tri.rOng thirc té

Mon h9c: Quãn tr mang
Ma mOn h9c: ITEC44O3

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hpc tnxOc): Mng may tInh
Mo tà torn tat: Quán tr m4ng là mOn h9c thuc htrOng chuyên ngành Mang may tinh
trong chucrng trInh dào to ngành Khoa h9c may tInh.
Mon h9c tp trung vào vai trô cüa quãn trj mang may tInh, các thành phn cu thãnh
h thng quán trj mang may tInh và cung cp các kin thrc và k nang co bàn trong vic thiEt
1p và quán tij h thng mang ciic b
Mon hçc: An toàn h thng thông tin
Ma mon hçc: ITEC34l2

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn h9c truOc): K5 thut 1p trinh, Mang may tInh
Mo tá torn tat: Mon h9c nay cung cp kin thixc v nguyen l và k thut an toàn h
th6ng thông tin, phát hin va phOng chng xârn thp mang, báo toàn dft lieu may tinh cá nhãn
và h thng mang.
Sau khi hçc xong mon nay, sinh vién có th hiêu duçic tm quan tr9ng cüa van dê an
toàn dU lieu. Sinh viên cO khà nãng thit lip, bào tn, bão mt he thng thông tin
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Mon hçc: Kim thfr phn mm
MA mon hçc: ITEC4415

S tin chi: 3

Diu kiin tién quyt (mon hQc tru&c): Phãn tIch thit k h thng, Cong ngh phân
mém
Mo tá torn tht: Mon hQc nay trang bj cho sinh viên các kin thirc tng quát v kirn thu
phn mm, k5 nang phãn tich, dánh gii yéu cu phn mm d thit k test case, các phixang
pháp phát hin nhtng l& tim n cO khA näng xáy ra tr yêu cu phn rnm. MOn hçc cüng
cung cp nhttng k thut kim thir phn mm thu cong vA kirn thu tr dng

Mon hçc: Do in ngành
MA mOn hQc: ITEC44Ol

S6tinchi:4

Diu kin tién quyt (mon h9c truâc): Sinh vién dA hçc tAt câ các mon hc co s& và
các mOn hçc chuyén ngành cüa khóa hçc có lien quan dn ni dung d an s thirc hin.
Mo tA tOrn t&t: Mon hQc nay dãnh cho các sinh viên dA hçc xong tAt cA các mon h9c ca
so và các mOn hçc chuyên ngAnh cüa khóa h9c có lien quan dn ni dung d in së thirc hiên.
Mon hc yéu cu sinh viên thrc hin mt d an cüa ngành dang theo h9c (con gi là do in
mOn hcc).
Ni dung d in bao grn các kin thüc, k5 nãng dA hç)c vA các kin thüc, k5 nàng mO
rng cO lien quan. K& qua cüa d in yéu cu sinh vién thirc hin là tim hiu và xây dmg giAi
pháp cho mt vAn d dat ra v l thuyt hay/va üng dung và vit quyn báo cáo d an dA thirc
hin. Trong qua trInh thrc hin d in, sinh vién ducic mt giãng viên phi1i trách hithng dn
khoa hQc. Cu& mOn hoc, nu di.rçic sr chAp thun cüa giãng viên huOng dn, sinh vién së báo
cáo d in dA thrc hiên d dixcrc kim tra, dinh giá kt quA

Mon hçc: Din tom dim may
MA mOn hçc: ITEC44l6

SO tIn chi: 3

Diu kin tién quy& (mon hQc tnthc): H diu hAnh
Mo tà tOrn tat: Mon hQc nay trang bj cho sinh vién kin th(rc tng quát v din tom
dim may, Ao hóa, k nãng thit 1p dam may riêng (private cloud) vOi VMware vSphere.
HoAn thAnh mon hç)c, sinh vién hiu và ip thing trin khai djch viii din toán dim may, phát
trin các 1rng drng din toán dim may. và cài dt dim may riêng
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Mon h9c: Lp trinh web
Ma mon hçc: ITEC34O3

Si tin chi: 3

Diu kin tiên quyEt (mon hçc trtthc): Ca so dr 1iu, Thit ké web
MO tã torn tat: Mon hçc Lp trInh Web cung cp cho sinh viên các kiEn thlrc va k5
näng cAn thit d xây dirng üng dicing Web bang cong ngh ASP.NET và ngôn ngr PHP.
Mon h9c nay là nn tang d sinh viên thirc hin các d an mon hçc, khOa 1un tt
nghip, dng thai cung cp các kin thlrc và k nang ma các nhà tuyn diing c1a các cong ty
phAn mm thithng yêu cAu tCr cac 1mg viên.

Mon hçc: Lp trInh m1ng
Ma mOn hQc: ITEC34O8

S tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc trtthc): Mtng may tInh, Cu trüc d 1iu và thut giãi
Mo tâ torn tat: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên các kin thlrc và k9 nãng ca bàn
v mô hInh 1mg dung mang và cách thlrc lop trinh i:mng dung mng thông qua giao din 1p
trmnh socket.
Mon hçc cling giOi thiu mt s thu vin h trç lOp trinh m.ng theo cách tiêp cOn
hi.r&ng di tuclng, sinh vien có khâ näng phát trin 1mg dicing ming dtra trén giao din 1p trinh
socket (Windows Socket API — Winsock API) và các thu viên h trcm.

Mon h9c: Lp trInh co' sO' d& liu
Ma mon hçc: ITEC34O6

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn hçc truOc): Ca sâ dU 1iu, Lap trinh giao din
Mo ta torn tat: Mon hçc cung cp cho sinh viên kiên thlrc và k5 nàng 1p trInh 1mg
ding tuong tác v&i ca sO dit 1iu (CSDL quan h, XML) bang ADO.NET. U'ng diving duqc
xây dirng theo kin trlic 3 lOp và sIr dmg các k5 thuOt lOp trInh hin dai trong phát trin 1mg
ding nhu LINQ, Entity Framework

Mon hçc: Ca sO' dii 1iu phãn tan
Ma mOn hçc: ITEC34l 8

S tIn chi: 3

Di&u kin tién quyt (mon h9c tnthc): Ca sâ dü lieu
Mo tâ torn tAt: Mon hçc nay nhAm cung cAp cho sinh viên các kin thlrc và k nang ca
bàn v ca sO dIr 1iu phán tan (phân b) và các nguyen i thit k và tác vu co bàn cüa Co S
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d 1iu phân tan.

Mon hçc: H thông thông tin dla l
Ma mon hoc: ITEC342O

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc trl.róc): Cci so d lieu
Mo tA torn tt: H thng thông tin dja 1 (Geographical Information System - GIS) là
h thng dira vAo may tInh d trg giOp cho cong tác thu thp, bão v, liru trü, phân tIch, xuât
và phân phi d lieu và thông tin không gian.
Mon He thng thông tin d!a l thuc nhóm h9c phn ti,r chçn, mon h9c nay cung cap
các khai nim v bàn d và h thng thông tin dja 1,2. Mon hpc cüng cung cp các kin thi:rc
cci bàn và k9 nang phát trin h thng GIS gm co sO d lieu khOng gian, thu thp và truy vn
du Iiu không gian, k nang sü dung phn mm GIS rihu Mapinfo hay ArcView

Mon hçc: Quãn I dir an phn mêm
MA mon hoc: ITEC44O8

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hçc tnr&c): Phân tIch thit k h thng
Mo tã torn tat: Mon h9c nhm trang bi các kin thrc ca bàn v tin trInh, các hoat
dng, các phtrcing pháp, cong ci và mt s k nãng d quãn tr rnt dr an phân mm. Thông
qua mon hçc, sinh viên có khA näng tham gia xây dirng mt dir an phAn mm, kim soát dr
an và có th sCr diing mt s cong cii phvc vii quàn trj du an

Mon hçc: He thng quãn l ngun hc doanh nghip
MA mon hçc: M1SY4403

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn h9c trtrOc): Phân tIch thit k h thng
Mo tá torn tat: Mon h9c cung cp kin thi:rc co bàn v h thng doanh nghip kinh
doanh huOng tIch hcrp (ERP) thông qua phân tich các hot dng san xut vA kinh doanh cüa
doanh nghip dira trén h th6ng ERP ci the.
Do dO, mon h9c phát trin k nAng phân tIch, thit k và phát triên mt phn hay toàn
b h thng thông tin. Sinh viên sè ducic rèn 1uyn yE k5 nang nhn dng vA giAi quyt vn
dE, có thrc trách nhim và do dic nghE nghip: trung thirc, uy tin; hành xü chuyên nghip;
nhn thrc dirnc tm quan trong vA có khA nang thrc hin trách nhirn d6i vOi cá nhân, cong
dng và dt nirOc

,i)
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Mon hçc: Các cong ngh 1p trInh hin di
MA mon hçc: ITEC3421

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnrâc): Thit k web
Mo tà torn tat: Mon h9c nhArn cung cp cho sinh viên nhung cp nht cong nght rn&i
trong 1p trInh phát trin rng ding. Sau khi hoàn tt mon hQc, sinh viên cO khà nAng tr nghiên
cCru, tim hiu các cOng ngh mâi d phát trin 1rng dmg, dc bit cO khà nang phát trin lrng
ding trang tác client-server vài các Restful API, và các irng ding hybrid

Mon h9c: D hça may tInh
MA mon hoc: ITEC341O

So tin clii: 3

Diu kiin tiên quyt (mOn h9c truóc): CAu trik dü 1iu và thut giAi, Lp trInh huâng di
tucmg
Mo tã torn tat: Thuc nhóm hçc phn chuyên ngành htràng D h9a may tInh, mon hoc
cung cp các kin thüc cci bàn v& quy trInh xr 12 d hpa trén may tInh và các giài thut co
bàn trong d h9a hai chiu và ba chiu.

Mon hoc: Lap trInh d hça
MA mOn hoc: ITEC44O4

S tin clii: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c tnxâc): D hça may tInh
Mo tâ tOrn tat: Day là mon h9c thuc nhOm h9c phAn chuyên ngành D h9a May tInh,
mOn hçc cung cp các kin thrc và k nang co bàn v 1p trInh xü l' d h9a ba chiu vOi giao
din 1p trInh d hQa OpenGL

Mon h9c: Thi giác may tmnh
MA mon h9c: ITEC3419

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt (mOn h9c truâc): K thut 1p trinh
Mo tâ torn tat: Mon hçc gop phn trà Ri cho câu hOi lam th nào d may tinh hiu duqc
th giâi thj giác ci1a con nguñ. Các chü d chInh cüa mon hçc bao gm vn d to ành cüa
camera, nhn dang thông qua biêu din toàn cic, dc trung ciic b, phân loi di tJ.rcing, râc
lucrng chuyn dng
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Mon h9c: Lap trinh car s& dü liu
Ma mon hoc: ITEC34O6

S tin chi: 3

Diu kin tién quyt (mon hoc tnróc): Ccx sâ dC lieu, Lp trInh giao din
Mo tã torn tat: Mon hoc cung cap cho sinh vién kin thüc và k5 näng 1p trInh irng
diing tlxcxng tác vói ccx s d& lieu (CSDL quan h, XML) bang ADO.NET. Tfng ding dtrçxc
xây dijng theo kin true 3 lap và sCr ding các k5 thut 1p trInh hin dai trong phát trin 1rng
ding nhi.r LINQ, Entity Framework

Mon hçc: Khai phá d& Iiu
Ma mOn hQc: ITEC3417

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c truóc): Ccx s& dCr lieu
MO tà torn tat: Khai phá dü 1iu là qua trInh khám phá các tn thrc mâi và các tn thüc
cO Ich a dang tim näng trong ngun d& 1iu dã Co. Mc tiêu cüa khai phá d lieu là sCr dimg
các giài thut xü l d 1iu d bin dU lieu thô thành d lieu cO cAu true d hiu d si:r ding
tip. Các giâi thut nay duçvc tng hçxp tü nhiu li'nh virc thuc khoa hçc may tInh nhu tn tu
nhán t?o, may h9c, thng ké và h thng ccx sâ dCi lieu

Mon h9c: Car s& dfr 1iu phân tan
Ma mOn hoc: ITEC3418

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hpc truOc): Ccx sâ dir lieu
Mo tà torn tat: Mon h9c nay nhm cung cp cho sinh viên các kiEn thirc và k5 näng ccx
bàn v ccx sâ dQ 1iu phân tan (phân b) và các nguyen l2 thit k và tác vu ccx bàn cüa ccx sx
dcr lieu phân tan.

MOn h9c: Tn tue nhân tao
Ma mOn h9c: ITEC3413

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mOn h9c tnsâc): Toán räi rac, Câu true i:t lieu & thut giài, Lp
trInh hithng di ti.rcxng
MO tâ torn tat: MOn hçc nay cung cp cho sinh viên các khái nim ccx ban v tn tu nhãn
tao cüng vâi các djnh huâng nghiên cüu và üng diing, các k5 thut ccx bàn d giâi quyt v.n
d phrc tap, mt s phuang pháp biu din tn thrc và suy lun. Sinh viên cüng dixcxc giói
thiu mt s k thut khác cüa TINT nhtr may h9c, mng neural nhân tao. V mt rng diving,
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së tim hiu mt s mu thit k Crng dvng nhô thuc loai các h co sâ tn thirc hay các h thng
thông minh.

Mon h9c: Thwong mi din tir
Mämônh9c: ITEC3414

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt (mon hpc trtthc): Ca th di 1iu
Mo tà torn tat: Mon hçc nay cung cp kin thüc co bàn ye thi.rang mai din tCr (TMDT):
khái nim, dc dim, phân loai, nhQng lçii Ich và hn chê, các nén tang ye phát trién thuang
mai din tir (Ca sâ vt chit, co s& pháp l và co sâ k thut) và các vn dê khác lien quan dn
thucrng mai din t1r (vi dii: an ninh va bâo mt, tác dng cüa TMDT, thanh toán din tr và
thrc t rng diing TMDT).
Ngoài ra, sinh viên cOn dirçic cung cp nhUng k5' thut rng diing cong ngh thông tin
(CNTT) d xây dirng và quàn l h thng thuang mai din tr, cti th là: thit k web, xay
dirng các h th6ng thanh toán din nr, v.v.

Mon hçc: Lp trinh Java
Ma mOn hçc: ITEC44O7

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt (mon hpc tnrâc): Lp trInh hu&ng di tucing
Mo tâ torn tat: Mon nay cung cp cho sinh viên nhUng kin thüc 1p trInh Java tr can
bàn dn nâng cao, tp trung giài thiu cOng ngh JavaFX d phát trin các rng ding RIA
(Rich Internet Application) và JSF d phát trin các t'rng di1ng Web. Ben canh sir dting JDBC
ttrang tác vâi co so dcr lieu, mOn h9c cung cp kin thirc sCr diving giái pháp ORM (Object
Relational Mapping) tuong tác vOi sO dü 1iu thông qua Hibernate framework.

Mon h9c: Cong ngh ma ngun m&
Ma mon hQc: ITEC44lO

S tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c truOc): Co sO d lieu, H diêu hành
Mo tà torn tat: Mon hçc cung cp cho sinh viên các kin thirc Ca sO v cong ngh ma
ngun mO nhu: các khái nim, các rnô hmnh kinh doanh cüa ma ngun mO, các 1oi bàn quyn,
uu diem và han ch cüa ma ngun mO, mt s h diu hành ma ngun mO, mt s ng diing
cüa cong dng ma ngun mO dang ducic sü ding ph bin.
Mon h9c cOn giOi thiu mt s cOng ngh tiêu biu dành cho các nhà phát trin phn
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mm dang ducic sIr ding ph bin trong cong dng mA ngun ma nhu: GitHub, Eclipse,
Maven, và PostgreSQL

Mon hçc: Lp trinh trên thit b di dng
MA mon hçc: ITEC44l7

S tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt (mon hQc trtróc): Lp trmnh htr&ng di tuçlng
Mo tá torn tt: Mon hçc cung cp cho sinh viên kiEn thlrc và k nAng trong 11th virc
phát trin 1mg diing cho thit bj di dng nhir môi trtr&ng phát trién 1mg diing, cách tip cn
thit k 1mg diing, cOng cii và các thu vin h trçi d tao, thIr nghim và trin khai 1mg dvng.
Các chü d chInh bao gm thit k giao din ngtthi dung, vOng di 1mg ditng, da tiu trInh,
giao tip giIra các 1mg ding, liru trIr và truy cap dIr 1iu, các djch vii chay nén, dnh vj, bàn
mng, web services, diên thoai, tin nhn, Ni dung mon h9c minh h9a trên h diu hành
Android

Mon h9c: Lp trInh ü'ng dyng
MA mon h9c: ITEC34l5

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt (mon h9c truóc): Lp trInh giao din
MO ta torn tat: Mon h9c cung cAp kin thlmc và k nAng cci bàn trong 1p trInh xây dimng
1mg dyng chy trên Windows và có th phát trin trên môi tru0ng Internet, sIr diing Windows
Presentation Foundation (WPF), mt cong ngh hin di h trçl vic xây dimng giao din d
hoa, dtrçic tIch hap trong rnôi tnr&ng Visual Studio .Net

Mon hoc: K5 thuãt diên tfr s
MA mon h9c: ITEC34l6

So tin chi: 3

Diu kin tién quyt (mOn hQc trtthc): Nhp mon tin h9c, Toán räi rac
Mo tà torn tat: Mon h9c nay trang bj cho sinh viên các kin thlrc cci bàn v k thut
din tIm s& bao gm các ni dung v nn tang toán hçc, nguyen l hoat dng, các thành phn
cci bàn và phuang pháp phân tich thit k cIma mach din tIm s&

Mon h9c: Chuyên d
MA mOn hoc: ITEC44 18

S tin chi: 3

Diu kiên tiên quyt (mOn hoc tnmâc): TAt cà các mon hoc thuc khi kin thlrc cci sâ
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và chuyên ngành bt butc
Mo tá torn tat: Mon h9c (chuyên d) nay thuc nhóm h9c phân tir ch9n. Mon hpc nay
trang bj cho sinh viên nhUng hiu bit v các giái pháp/công ngh dang/se áp diing trong thirc
tin cüa ngành. Vói miic dIch nay, mon chuyên d có các dc diem sau:
Co th t chrc mon chuyên d riêng cho tmg phân ngành hp
Ni dung ci th cüa mon h9c së &rçvc quyt dnh ti thxi diem triên khai mOn h9c

Mon h9c: Tiêng Anh nãng cao 5
Ma mOn hçc: GENG 1343

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyêt:
Mo tã tOrn tat: Day là hc phAn thii 5 cp d nâng cao trong chixcrng trInh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào to Dc bit. Ni dung mon h9c nhäm
trang bj kin thrc v ngôn ngct (ngü pháp va tr virng), phát trin 4 k5 näng (nghe, noi, dcc và
vit), sir ding ting Anh trong các tmnh hung di thrc và phát trin tu duy phân bin (critical
thinking) O trInh d trung cap. Hc phn bao gm thi lucrng len l&p và tr hc qua mng.

Mon hçc: Thjc tp

t6 t

nghip

Ma mOn hçc: ITEC4899

S tin chi: 4

Diu kiin tiên quyt:
Mo tá torn t&t: Thirc tap t& nghip là mOn hc duçic t chi'rc vào hc k' cuOi cüng cüa
khóa hoc, khi sinh viên dà dixçc trang bj nMng kin thixc co s&, cüng nhi.r là nhung kin thirc
chuyên ngành. Mon hçc nay không chi giüp cho sinh viên có cci hi 1ng diing dugc các kin
thirc, k5 näng dã hc vào thrc t ma con tto diu kin cho sinh viên tip xüc thrc t, hiu
dtrqc quy trInh hot dng và lam vic cüa mt doanh nghip din ra nhu th nào khi CO sr
üng dmg Cong ngh thông tin.
MOn hc nay yêu cu sinh viên thrc hin cOng vic duqc phán cOng, yêu cu

a

noi

thirc tp. Các cong vic do có th là các cong vic tham gia vào các hoat dng nhix nhüng
nhan vién thrc sr cüa cc quan, hay cóc th là các d tâi duii hinh thüc là mt dr an, hay bài
tp lan. Kin thirc hin thirc tp t& nghip, sinh viên sê dtrçic mt giâng viên phii trách d theo
dOi và dng thai hixOng dn chuyên mon. Sua thai gian thirc tpt heo quy trinh, sinh vién së
np báo cáo thirc tp tM nghip và phiu dánh giá cüa noi thirc tp d Khoa kim tra và dánh
giá kt

qua.

Vic thirc hin thxc tp tt nghip phài theo dung quy djnh, theo thông báo
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Khoa v các mc thai gian cii th& mu baa cáo thuyt minh và các quy djnh khác.

Mon h9c: Khóa Iun tt nghip
Ma mon hçc: ITEC4699

S tin chi: 6

Diéu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Khóa 1un tt nghip dành cho các sinh viên da h9c xong tat cã các mon
h9c chuyên ngành but buôc cCia khóa hoc, thOa diu kiên ye diem h9c tp cüa Khoa quy djnh,
và có mong mun dàng k thirc hin d tài mon h9c Khóa lu.n tt nghip.
Khóa lun tt nghiép yêu cu sinh viên thirc hin mt d tài duói dng thrc là mt dr
an hay mt bài tp l&n, có ni dung lien quan dEn các kiEn thirc chuyên ngành cüa khóa h9c.
Khi thuc hin khóa lun, sinh viên sê dtrqc d xut dE tài hay &rçic giao dE tài và duçic giáng
viên phii trách huàng dn khoa hçc. Sau thai gian thirc hin theo quy dnh, sinh viên së np
báo cáo khóa lun và các san phm, giâi pháp, ph.n mEm dã thirc hin dé di.rçic kiêm tra, dánh
giá kEt qua.
Vic thirc hiôn khóa 1un tt nghip phâi theo ding quy djnh, thông báo cüa Khoa yE
cac mc thai gian, mu báo cáo thuyEt minh và các quy djnh khác yE vic báo v khOa lun.
Mon hçc truâc: sinh viên dâ h9c tt cã các mon h9c chuyên ngành but buc cUa khOa h9c

XIII. DE cirong chi tiEt mon h9c (Phy luc
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