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THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2017 - 2018
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
Quy mô sinh viên hiện tại
TT

Khối ngành

Tổng số

Cao đẳng
sư phạm

Đại học
Tiến sĩ

07

Thạc sĩ

87

Chính quy

Vừa làm
vừa học

5.339

276

1

Khối ngành I

2

Khối ngành II

144

3

Khối ngành III

914

4

Khối ngành IV

5

Khối ngành V

6

Khối ngành VI

7

Khối ngành VII

07

87

3.994

287

276

Chính quy

Vừa làm vừa
học

Trung cấp
sư phạm
Chính quy

Vừa làm vừa
học

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường
Số
TT

Khối ngành

sinh viên
tốt nghiệp

Tổng số
1

Khối ngành I

2

Khối ngành II

3

Khối ngành III

4

Khối ngành IV

5

Khối ngành V

6

Khối ngành VI

7

Khối ngành VII

Phân loại tốt nghiệp (%)
Loại
xuất

Loại giỏi

sắc

Loại
khá

Loại Trung
Bình

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có
việc làm sau 1 năm ra trường
(%)*

388

1

32

233

108

183

1

16

118

48

71.4

16

115

55

100

14

5

90.4

186

19

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
1) Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (CNKTMT)
- Khóa 12:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh viên

1

Thực hành các hệ thống Nâng cao kỹ năng thực hành, xây dựng sơ đồ mạch nguyên lý
nhúng tiên tiến
các hệ thống nhúng. Lập trình các dòng vi điều khiển tiên tiến
ARM

2

Kỳ 9

Báo cáo

2

Môn học chuyên đề

Xây dựng các chuyên đề về quy trình thiết kế dự án nhúng. Quy
trình xây dựng các dự án nhúng

2

Kỳ 9

Tự luận

3

Mạng thông minh và ứng Nghiên cứu về các dạng mô hình mạng thông minh hiện nay như
dụng
mạng cảm biến không dây, mạng internet of thing

3

Kỳ 9

Tự luận

4

Lập trình ứng dụng trên Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình android . Xây dựng các ứng
Android
dung android trên thiết bị di động.

3

Kỳ 9

Tự luận

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh viên

- Khóa 13 (Chuyên ngành Báo trì hệ thống máy tính)
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

1

Thực hành đo lường & ĐK Nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên thông qua các bài
bằng máy tính
thực hành về đo lường và điều khiển.

2

Kỳ 7

Báo cáo

2

Lập trình hệ thống

Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C và ứng dụng vào lập trình hệ
thống đọc các file bên trong ổ đĩa cúng bằng ngôn ngữ C

3

Kỳ 7

Tự luận

3

Thiết kế VLSI và ASIC

Các phương pháp mô hình hoá logic, Ngôn ngữ mô hình hoá
VHDL, Mô hình hoá mạch bằng ngôn ngữ VHDL

3

Kỳ 7

Tự luận

4

Cơ sở truyền tin và các hệ Cơ sở lý thuyết của các khái niệm căn bản của một hệ thống
mật m hiện đại
truyền tin. Các phương pháp m hóa, giải m của m hóa
nguồn và m hóa kênh. Trên cơ sở đó hiểu được m hóa chống
nhiễu.
Một số thuật toán mật m hiện đại.

Tự luận

5

Mô phỏng mạng truyền Các kiến thức chủ yếu về mạng WAN định tuyến và giao thức
thông
định tuyến trong mạng WAN. Là cơ sở để hiểu và làm chủ quá
trình học đường đi và chọn đường đi tốt nhất của các Router
trong mạng

3

Kỳ 7

Tự luận

6

Hệ điều hành nhúng

Môn học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm
làm việc với các ngôn ngữ trên để xây dựng ứng dụng trên nền
Tizen.

2

Kỳ 7

Tự luận

7

Virus máy tính

Khái niệm virus máy tính, biểu hiện của virus máy tính, hình
thức lây lan, tác hại, cách thức phòng chống và ngăn chặn virus
máy tính.

2

Kỳ 8

Tự luận

8

Bảo trì phần cứng máy tính

Giới thiệu cấu trúc tổng quát, lịch sử phát triển của máy tính cá
nhân. Trình bày về bộ nhớ chính: cấu tạo, chức năng và cách
sửa chữa các lỗi của bộ nhớ.

3

Kỳ 8

Tự luận

9

Bảo trì phần mềm máy tính

Nguyên tắc cơ bản của bảo trì phần mềm, Các vấn đề then chốt
trong bảo trì phần mềm, Quy trình bảo trì, Các kỹ thuật và công
cụ bảo trì.

3

Kỳ 8

Tự luận

10

Quản trị hệ thống

Học phần cũng đ đi sâu vào quản trị trên hệ điều hành mạng
trong thực tế bao gồm cả Windows và Linux.

3

Kỳ 8

Tự luận

11

Thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu các đề tài liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của
từng sinh viên

3

Kỳ 8

Báo cáo

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp đánh
giá sinh viên

- Khóa 14 (Chuyên ngành Hệ thống nhúng)
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

1

Thực hành đo lường & ĐK
bằng máy tính

Nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên thông qua các bài
thực hành về đo lường và điều khiển.

2

Kỳ 7

Báo cáo

2

Lập trình hệ thống

Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C và ứng dụng vào lập trình hệ
thống đọc các file bên trong ổ đĩa cúng bằng ngôn ngữ C

3

Kỳ 7

Tự luận

3

Thiết kế VLSI và ASIC

Các phương pháp mô hình hoá logic, Ngôn ngữ mô hình hoá
VHDL, Mô hình hoá mạch bằng ngôn ngữ VHDL

3

Kỳ 7

Tự luận

4

Cơ sở truyền tin và các hệ
mật m hiện đại

Cơ sở lý thuyết của các khái niệm căn bản của một hệ thống
truyền tin. Các phương pháp m hóa, giải m của m hóa
nguồn và m hóa kênh. Trên cơ sở đó hiểu được m hóa chống
nhiễu.
Một số thuật toán mật m hiện đại.

Kỳ 7

Tự luận

5

Mô phỏng mạng truyền
thông

Các kiến thức chủ yếu về mạng WAN định tuyến và giao thức
định tuyến trong mạng WAN. Là cơ sở để hiểu và làm chủ quá
trình học đường đi và chọn đường đi tốt nhất của các Router
trong mạng

3

Kỳ 7

Tự luận

6

Hệ điều hành nhúng

Môn học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm
làm việc với các ngôn ngữ trên để xây dựng ứng dụng trên nền
Tizen.

2

Kỳ 7

Tự luận

7

Thiết kế dự án nhúng

Nghiên cứu các kiến thức tổng quan về quy trình xây dựng các
dự án nhúng. Thiết kế các dự án nhúng quy mô nhỏ và trung
bình

2

Kỳ 8

Tự luận

8

Lập trình nhúng nâng cao

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lập trình cho dòng vi
điều khiển 32 bít STM32

3

Kỳ 8

Tự luận

9

Thực hành hệ thống đo
lường và điều khiển nhúng

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về thực hành. Khảo sát các
ứng dụng trên vi điều khiển MSP của TI

2

Kỳ 8

Báo cáo

10

Lập trình truyền thông trên
hệ nhúng

Sử dụng ngôn ngữ lập trình để xây dựng các hệ thống truyền
thông trên các thiết bị nhúng và vi điều khiển nhúng

3

Kỳ 8

Tự luận

11

Thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu các đề tài liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của
từng sinh viên

3

Kỳ 8

Báo cáo

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp đánh
giá sinh viên

2

Kỳ 3

Trắc nghiệm máy

- Khóa 15:
TT
1

Tên môn học
Kỹ thuật điện tử số

Mục đích môn học
Môn học trang bị kiến thức cơ sở về điện tử số làm nền tảng
cho sinh viên tiếp thu các các môn học khác thuộc công nghệ
thông tin và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật.

2

Kỹ thuật lập trình C

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về ngôn ngữ lập trình C và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C
trong các lĩnh vực của điện tử viễn thông. Qua đó sinh viên có
thể có kiến thức tổng quan về lập trình trong các hệ thống
nhúng, lập trình với vi điều khiển, vi xử lý.

2

Kỳ 3

3

Lý thuyết mạch

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương pháp
phân tích mạch điện; Đồ thị Bode và phân tích mạch 4 cực

3

Kỳ 3

4

Nguyên lý điện tử 1

Môn học nhằm giúp sinh viên có cơ sở để nghiên cứu các mạch
điện tử, nắm được các khái niệm về mạch điện tử, các đặc tính
cơ bản và các tham số của transistor lưỡng cực, transistor hiệu
ứng trường. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, các mạch khuếch đại công
suất dùng transistor, các mạch khuếch đại dùng khuếch đại
thuật toán. Nắm được nguyên lý của các mạch tạo dao động cơ
bản. Môn nguyên lý điện tử 1 là môn học cơ sở cho các môn
học tiếp theo như môn nguyên lý điện tử 2, phân tích mạch
điện, môn thiết kế mạch logic và analog và nhiều học phần
khác. Môn học đi sâu vào việc nghiên cứu cách xây dựng và
thiết kế mạch khuếch đại E Chung, B chung, và C chung, sơ đồ
Darlington, mạch khuếch đại vi sai, mạch khuếch đại ghép tần,
mạch khuếch đại công suất, mạch khuếch đại đẩy kéo. Môn học
còn đề cập đến điều kiện và đặc điểm của các mạch tạo dao
động, phương pháp thiết kế mạch tạo dao động cơ bản như:
mạch tạo dao động RC, LC...

3

Kỳ 3

5

Xử lý tín hiệu số

Môn học Xử lý tín hiệu số trình bày các vấn đề cơ bản sau:
- Tín hiệu rời rạc và hệ thống LTI, và sử dụng công cụ Matlab
để biểu diễn tín hiệu và hệ thống

2

Kỳ 3

- Các phép biến đổi tín hiệu và hệ thống trên các miền Z, miền
tần số,..đồng thời thực hiện các biến đổi này bằng việc sử dụng
Matlab.
- Thiết kế bộ lọc dạng FIR, IIR bằng công cụ Matlab

Tự luận

Tự luận

- Một số ứng dụng của DSP trong xử lý âm thanh, hình ảnh,…
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức chung về xử lý tín
hiệu làm cơ sở cho các học phần về xử lý âm thanh, hình ảnh,
hệ thống nhúng…
6

Cơ sở thiết kế thuật toán

Môn học tập trung tìm hiểu và nghiên cứu một hệ thống các cấu
trúc dữ liệu và giải thuật từ đơn giản đến phức tạp, được ứng
dụng nhiều nhất trong các hệ thống thông tin dựa trên máy tính.
Môn học cũng trình bày, giới thiệu các phương pháp đánh giá
độ phức tạp thuật toán làm cơ sở cho việc nhận biết và lựa chọn
các cấu trúc dữ liệu và giải thuật hiệu quả khi xây dựng các hệ
thống nói riêng và giải quyết các vấn đề ứng dụng nói chung.

2

Kỳ 4

Tự luận

7

Kiến trúc máy tính

Môn học gồm những những kiến thức cơ bản nhất về kiến trúc
máy vi tính và những hiểu biết về vai trò và hoạt động của các
thành phần trong máy tính (đơn vị xử lý trung tâm, tổ chức bộ
nhớ, các phương pháp vào ra dữ liệu và một số thiết bị giao
diện, thiết bị ngoại vi)

2

Kỳ 4

Trắc nghiệm máy

8

Kỹ thuật đo lường điện tử

Trong môn học này sẽ giới thiệu cho sinh viên phương pháp
thiết kế một số mạch logic số và một số mạch tương tự. Môn
học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản để thiết kế
mạch logic số như mạch phân kênh, mạch hợp kênh, mạch m
hóa, mạch giải m , mạch cộng, mạch trừ, mạch so sánh. Ngoài
ra môn học còn cung cúng cho sinh viên phương pháp để thiết
kế các mạch tương tự như mạch khuếch đại, mạch điều khiển
động cơ một chiều, mạch điều khiển động cơ bước, mạch
chuông trò chơi, mạch tạo dao động song hình sin, mạch tạo
xung vuông. Môn thiết kế mạch logic và analog là môn học cơ
sở cho các môn học tiếp theo như kỹ thuật vi xử lý và ứng
dụng, môn thiết kế mạch điện bằng máy tính, môn đo lường và
điều khiển bằng máy tính. Môn học còn cung cấp cho sinh viên
phương pháp để thiết kế bộ đếm đồng bộ và không đồng bộ, bộ
đếm tiến, bộ đếm lùi, và thiết kế các thanh ghi dịch.

3

Kỳ 4

9

Lập trình hợp ngữ

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về các

3

Kỳ 4

Tự luận

bước phải tiến hành khi viết một chương trình Assembly, biết
cách liên kết giữa ngôn ngữ Assembly với ngôn ngữ bậc cao
10

Nguyên lý điện tử 2

Môn học cung cấp cho sinh viên các nội dung kiến thức:
Nguyên lý các mạch tạo quan hệ hàm số dùng với khuếch đại
thuật toán; kỹ thuật nguồn: Chỉnh lưu, lọc, ổn áp; nguyên lý các
mạch điều chế và giải điều chế AM, FM, và PM; nguyên lý các
mạch đổi tần; nguyên lý các phương pháp chuyển đổi AD/DA.
Môn học này là học phần tiếp theo của môn Nguyên lý điện tử
1. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu được nguyên
lý cơ bản của một số mạch điện tử đơn giản đặc biệt là mạch
khuếch đại thuật toán có ứng dụng quan trọng trong ngành điện
tử cũng như các mạch điều chế và giải điều chế.

2

Kỳ 4

11

Thực hành điện tử tương tự
và số 1

Môn học cung cấp sinh viên những nội dung thực hành với các
bài tập cơ bản về điện tử tương tự và điện tử số như các mạch
chỉnh lưu; mạch tạo xung, các phân tử logic cơ bản

2

Kỳ 4

Báo cáo

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp đánh
giá sinh viên

2) Ngành Kỹ thuật y sinh
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

1

An toàn bức xạ và an toàn
điện trong y tế

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bức xạ; các
nguồn bức xạ tự nhiên và nhân tạo; các phương pháp phát hiện
và ghi đo bức xạ; các biện pháp bảo vệ an toàn bức xạ trong y
tế; các khái niệm chung và các biện pháp an toàn trong hệ thống
cung cấp điện và trong thiết kế thiết bị y tế.

3

Kỳ 8

Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

2

Xử lý ảnh y tế

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các hệ
thống tạo ảnh y tế: Máy X-quang, chụp cắt lớp điện toán, máy
siêu âm, máy chụp cộng hưởng từ, vv.., Ngoài kiến thức cốt lõi
về các phương thức tạo ảnh y tế cơ bản cũng như các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng ảnh của từng phương thức còn cung cấp
các kiến thức về biểu diễn ảnh số, các phép tái tạo ảnh, phục hồi
ảnh, phát hiện vùng biên, phân vùng ảnh.

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
-Thi viết (01 bài)

3

Kỹ thuật siêu âm

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về kỹ thuật siêu
âm, như các đặc tính của sóng siêu âm, cách tạo và thu sóng
siêu âm. Cơ sở thiết bị siêu âm, hiểu được nguyên lí, cấu trúc
thiết bị siêu âm.

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

4

Cơ sở lý thuyết về máy theo
dõi bệnh nhân

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về máy theo dõi
bệnh nhân bao gồm các thông tin về: Sơ đồ khối của máy theo
dõi bệnh nhân, phương pháp đo các thông số sinh học gồm:
Điện tim ECG, nhịp tim HR, nhịp thở RESP, nhịp mạch PR,
nồng độ ôxy b o hòa SpO2, huyết áp không thiệp NIBP, nhiệt
độ cơ thể...
Tìm hiểu về phương pháp đo nồng độ oxy b o hòa dạng xung.

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

5

Cơ sở điện sinh học

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đặc tính điện sinh học.
Những lí giải về nguồn gốc các tín hiệu điện n o, điện tim, điện
cơ … Ngoài ra cũng đề cập tới những phương pháp điện trị liệu
giúp phục hồi sức khỏe, giảm đau, tăng cường vận động..

2
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

6

Công nghệ chẩn đoán hình
ảnh

Sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ sở, quan trọng,
liên quan tới các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như X quang,
CT,MRI, Siêu âm. đây là những thiết bị không thể thiếu để
phục vụ việc chẩn đoán bệnh. Những kiến thức bao gồm. Cấu
tạo, nguyên lí hoạt động, nguyên lí tái tạo ảnh, an toàn sử
dụng...

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

7

Xử lý tín hiệu y sinh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một số tín
hiệu y sinh (điện tim, điện n o, điện cơ) và ứng dụng các bộ
lọc số vào việc xử lý tín hiệu y sinh

2
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần

- Kiểm tra (02 bài)
- Thi viết (01 bài)
8

Cảm biến & đo lường y sinh

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý
hoạt động của một số loại cảm biến trong y sinh. Nắm được các
phép đo lường trong y sinh như đo áp suất, đo nhiệt độ, đo lưu
lượng…

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
các loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

9

Thực hành y sinh cơ sở

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các mạch khuếch
đại vi sai, mạch khuếch đại cách ly, các bộ lọc tương tự cơ bản,
các mạch dịch mức tín hiệu,... Thực hành đo lường thông số
như nhịp tim, nồng độ SPO2, huyết áp,....

2
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
các điểm:
- Chuyên cần
-Các bài thu hoạch
(06 bài)

10

Mạch xử lý tín hiệu y sinh

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
gồm: Đặc trưng của tín hiệu y sinh, nguyên lý hoạt động của
mạch khuếch đại điện sinh học, nguyên lý hoạt động của mạch
lọc tương tự, nguyên lý hoạt động của một số mạch xử lý tín
hiệu thông dụng, khảo sát mạch điện tử trong thiết bị y sinh

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
các loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

11

Hệ chuyên gia trong y học

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát về một hệ chuyên
gia, đưa ra kiến trúc của hệ thống một cách tổng quát, những
kiến thức cần thiết để thiết kế hệ chuyên gia, và trình bày những
ứng dụng thực tế để xây dựng các hệ chuyên gia trong lĩnh vực
y tế. Cụ thể, môn học trình bày các thức xây dựng cơ sở tri thức
và kết hợp với ngôn ngữ lập trình logic là một máy suy diễn để
chẩn đoán một số bệnh như: nhóm các bệnh thường gặp, một số
bệnh chuyên khoa thần kinh và tâm thần

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
các loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

12

Laser trong y tế

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái
niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất của laser. Một số

2
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Sinh viên được
đánh giá thông qua

laser thường dùng trong y tế, kỹ thuật sử dụng laser, an toàn
laser và ứng dụng laser trong y học và thẩm mỹ

ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (02 bài)
- Thi viết (01 bài)

13

Hệ thống thông tin y tế

Môn trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về:
Cấu trúc, nguyên lý vận hành cơ bản của các hệ thống HIS,
PACS, RIS. Kiến thức về chuẩn dữ liệu văn bản, dữ liệu hình
ảnh trong y tế để giúp sinh viên có thể nắm được cách xây
dựng, vận hành khai thác một hệ thống thông tin bệnh viện cụ
thể trong thực tế.

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài)
- Thi viết (01 bài)

14

Thiết kế mạch

Môn trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về: phương pháp
thiết kế mạch logic số và các mạch xử lý tín hiệu y sinh (Thiết
kế mạch logic số, bộ đếm và bộ chia tần,mạch lọc thông thấp,
mạch lọc thông cao, mạch lọc thông dải, mạch khuyếch đại,
mạch phát hiện đỉnh xung, mạch phát hiện tuột điện cực).

2
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03
bài=02LT+01TH)
- Thi viết (01 bài)

15

Giải phẫu và sinh lý học

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về
sinh lý học cơ thể người, từ cấu trúc giải phẫu cho tới các hoạt
động sinh lý của hệ cơ, xương khớp cho tới hệ thống tuần hoàn,
hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu và hệ thần kinh của cơ thể.
Qua đó sinh viên có được một số khái niệm cơ bản về sự hoạt
động của các cơ quan trong cơ thể người, các kỹ thuật hiện đại
của y học can thiệp vào các cơ quan đó khi chúng bị tổn
thương. Môn học này trợ giúp rất hữu ích cho các môn học
khác của ngành Kỹ thuật y sinh như môn: Kỹ thuật siêu âm, Cơ
sở điện sinh học, Công nghệ chẩn đoán hình ảnh

3

Kỳ 6

Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài
lý thuyết
- Thi viết (01 bài)

16

Thiết bị điện tử y tế

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý cấu tạo của một
số số trang thiết bị y tế được sử dụng phổ biến hiện nay tại các
cơ sở y tế, bênh viện.

3
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:

- Chuyên cần
- Kiểm tra (03 bài
lý thuyết
- Thi viết (01 bài)
17

Ứng dụng điều khiển sinh
học

Trang bị cho sinh viên kiến thức về điều khiển học sinh học.
Tiếp cận phương pháp châm cứu cơ bản, đặc biệt tìm hiểu về
nguyên lý cấu tạo máy điện châm, quang châm.

2
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Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra 02LT
- Thi viết (01 bài)

18

Cơ sở sinh học

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở
về cấu tạo và chức năng của tế bào, các hoạt động trao đổi chất
qua màng tế bào. Đồng thời còn giúp sinh viên hiểu được bản
chất của quá trình di truyền và sinh sản xảy ra bên trong tế bào.
Qua đó góp phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ
bản để áp dụng vào thực tiễn khi nghiên cứu các môn học khác.
Ngoài ra, môn học này còn giới thiệu cho sinh viên một số ứng
dụng thực tiễn liên quan đến ngành học để giúp cho sinh viên
có một góc nhìn rõ ràng hơn về ngành mình đang học và đồng
thời cũng để cho sinh viên hiểu hơn về công việc sẽ làm sau khi
ra trường.

2

Kỳ 5

Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra 02LT
- Thi viết (01 bài)

19

Tin học y sinh

Tin học Y sinh là một môn học liên ngành, nó là sự giao thoa
của rất nhiều môn bên cạnh ba môn chính là sinh học, y học và
tin học như là điện tử học, điều khiển học, xác xuất thống kê, …
mà ở đó, tin học là công cụ giải các bài toán trong sinh học, từ
đó áp dụng vào trong y học, cụ thể là cho việc chuẩn đoán, điều
trị bệnh. Do đó, Tin học Y sinh có nội hàm rất rộng và là một
môn mang tính ứng dụng thực tiễn rất cao và mang lại nhiều cơ
hội chữa bệnh hơn cho con người.

3

Kỳ 8

Sinh viên được
đánh giá thông qua
ba loại điểm:
- Chuyên cần
- Kiểm tra 03 TH
- Thi vấn đáp máy
(01 bài)

3) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Chuyên ngành Điện tử ứng dụng:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp đánh
giá sinh viên
- Trọng số điểm:
40-60.
- Hình thức thi:
Trắc nghiệm

1

Kỹ thuật vi xử lý và ứng
dụng

Môn học Vi xử lý và Ứng dụng cung cấp cho sinh viên kiến
thức về: Vi xử lý và hệ thống vi xử lý, Tổ chức vào ra dữ liệu
trong hệ vi xử lý, Ngắt và xử lý ngắt, Một số các họ vi điều
khiển tiên tiến, Kỹ thuật lập trình ứng dụng với họ vi điều
khiển 8051, Vi điều khiển PIC16F877A. Từ những kiến thức
trên, sinh viên có kỹ năng để xây dựng những sản phẩm điện
tử ứng dụng vào thực tế.

3
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2

Máy tính nhúng và ứng dụng

Máy tính nhúng một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng
vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ. Đó là các hệ
thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm phục vụ các bài
toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động
hoá điều khiển, quan trắc và truyền tin. Đặc điểm của các hệ
thống và máy tính nhúng là hoạt động ổn định và có tính
năng tự động hoá cao. Môn học máy tính nhúng và ứng dụng
cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Các họ máy tính nhúng,
máy tính nhúng của Raspberry Pi, cấu trúc chương trình cho
Raspberry Pi và lập trình ứng dụng với Board này. Từ những
kiến thức trên, sinh viên sẽ ứng dụng để thiết kế, xây dựng
những sản phẩm ứng dụng với hai Board Raspberry Pi đ học
và ứng dụng vào trong thực tế.

2
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- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Tự luận.

3

Thiết kế ứng dụng với FPGA

Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Điện tử ứng
dụng, nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giải
pháp phần cứng FPGA của Xilinx, Altera; cấu trúc phần
cứng của FPGA KIT Board; lập trình ứng dụng bằng ngôn
ngữ mô tả phần cứng với FPGA. Có khả năng vận dụng
thành thạo ngôn ngữ mô tả phần cứng để thiết kế ứng dụng
với FPGA trong các hệ thống điện tử, truyền thông.

2
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- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Báo cáo vấn đáp

4

Ngôn ngữ mô tả phần cứng

Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Điện tử ứng
dụng, nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế
mạch số bằng bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng - ngôn ngữ
VHDL (Very High Speed Itergrated Circuit). Giới thiệu với
người học về các vi mạch logic khả trình như mảng logic khả
trình PLA, logic mảng khả trình PAL, vi mạch logic khả
trình phức hợp CPLD, mảng cổng khả trình dạng trường
FPGA, giải pháp phần cứng và giải pháp phần mềm cho các
thiết bị logic khả trình của Xilinx, ngôn ngữ VHDL, các
phương pháp thiết kế một số bài toán đơn giản bằng ngôn
VHDL trên phần mềm ISE của Xilinx. Có khả năng vận dụng
thành thạo ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL trong các hệ
thống điện tử, truyền thông. Trang bị cho sinh viên các kỹ
năng thực hiện thiết kế bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng như
phân tích, lập trình thiết kế và mô phỏng. Có kỹ năng làm
việc độc lập và làm việc theo nhóm. Tạo kiến thức nền tảng
cho các môn học chuyên ngành sau, đặc biệt là Thiết kế ứng
dụng với FPGA.

2
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- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi: Tự
luận.

5

Kỹ thuật đo lường điện tử

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở nhóm ngành, nhằm cung
cấp cho sinh viên những khái niệm, kiến thức cơ bản về một
số dụng cụ đo lường tiêu biểu, nắm được các phương pháp đo
lường điện tử cơ bản và kỹ thuật đo lường điện tử. Nắm vững
kiến thức về đo lường và xử lý tín hiệu trong các hệ thống
điện tử, truyền thông. Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực
hiện các phương pháp đo và các thao tác kỹ thuật đo lường
để đạt được những yêu cầu cần thiết của phép đo. Có kỹ năng
làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Tạo kiến thức nền
tảng cho các môn học chuyên ngành sau, đặc biệt là Đo
lường tự động.

2

Kỳ 4

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Trắc nghiệm.

6

Labview và ứng dụng

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về
lập trình đồ họa ứng dụng trong đo lường, điều khiển, thu
thập dữ liệu từ cảm biến sử dụng ngôn ngữ LabVIEW. Ngoài
ra, cung cấp thêm khả năng tư duy lập trình song song, tối ưu
hóa thuật toán, tạo ra môi trường phát triển tư duy lập trình
theo hướng điều khiển.

2

Kỳ 9

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi: Tự
luận.

7

Đo lường tự động

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về: Tổng quan
về hệ thống đo lường tự động điều khiển; Các loại cảm biến
được dùng trong hệ thống kỹ thuật đo lường và điều khiển;
Kiến thức về chuẩn hóa tín hiệu, các mạch chuyển đổi tín
hiệu A/D; Ứng dụng máy tính trong đo lường tự động điều
khiển; Các bộ vi xử lý, vi điều khiển được dùng trong đo
lường điều khiển; Khả năng phân tích, lập trình một số ứng
dụng cơ bản với dòng KIT MSP430 của Texas Intrusment;
Các mạch điều khiển, cơ cấu chấp hành, mạch nguồn cung
cấp; Phân tích, lập trình các ứng dụng một số mạch điều
khiển trên các Module thực hành; Thiết kế các sản phẩm đo
lường tự động điều khiển

2

Kỳ 8

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi: Tự
luận.

8

Thực hành hệ thống đo
lường và điều khiển nhúng

Môn học cung cấp sinh viên những nội dung thực hành với
dòng vi điều khiển MSP430 của Texas Instruments trong
việc khảo sát hai loại KIT MSP430 của Texas Instruments đó
là MSP-EXP430G2 và một số thiết bị ngoại vi như các cảm
biến (ánh sáng, khí Gas, nhiệt độ, cảm biến chuyển động,
cảm biến khoảng cách), ma trận LED, Rơ le động cơ, LCD,
bàn phím, LED đơn, LED 7 thanh, còi báo, bộ thu phát vô
tuyến.

2

Kỳ 8

5 bài kiểm tra
thực hành

9

Thiết kế mạch logic &
analog

Trong môn học này sẽ giới thiệu cho sinh viên phương pháp
thiết kế một số mạch logic số và một số mạch tương tự. Môn
học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản để thiết kế
mạch logic số như mạch phân kênh, mạch hợp kênh, mạch
m hóa, mạch giải m , mạch cộng, mạch trừ, mạch so sánh.
Ngoài ra môn học còn cung cúng cho sinh viên phương pháp
để thiết kế các mạch tương tự như mạch khuếch đại, mạch
điều khiển động cơ một chiều, mạch điều khiển động cơ
bước, mạch chuông trò chơi, mạch tạo dao động song hình
sin, mạch tạo xung vuông. Môn thiết kế mạch logic và analog
là môn học cơ sở cho các môn học tiếp theo như kỹ thuật vi
xử lý và ứng dụng, môn thiết kế mạch điện bằng máy tính,
môn đo lường và điều khiển bằng máy tính. Môn học còn
cung cấp cho sinh viên phương pháp để thiết kế bộ đếm đồng
bộ và không đồng bộ, bộ đếm tiến, bộ đếm lùi, và thiết kế các
thanh ghi dịch.

2

Kỳ 5

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Tự luận.

10

Kỹ thuật điện tử tương tự

Học phần Kỹ thuật điện tử tương tự nhằm trang bị cho sinh
viên kiến thức và kỹ năng về: Các loại vật liệu điện tử; Cấu
tạo, kí hiệu, thông số, ứng dụng của các linh kiện điện tử thụ
động; Cấu tạo, kí hiệu. Khả năng phân tích nguyên lý hoạt
động, mô phỏng ứng dụng của Diode bán dẫn, Transistor
lưỡng cực, Transistor trường và của các linh kiện nhiều
chuyển tiếp PN; Vi mạch tích hợp và công nghệ chế tạo vi
mạch tích hợp bán dẫn; Linh kiện quang điện tử.

3

Kỳ 2

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Tự luận.

11

Nguyên lý điện tử 1

Môn học nhằm giúp sinh viên có cơ sở để nghiên cứu các
mạch điện tử, nắm được các khái niệm về mạch điện tử, các
đặc tính cơ bản và các tham số của transistor lưỡng cực,
transistor hiệu ứng trường. Cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, các

2

Kỳ 3

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Trắc nghiệm.

mạch khuếch đại công suất dùng transistor, các mạch khuếch
đại dùng khuếch đại thuật toán. Nắm được nguyên lý của các
mạch tạo dao động cơ bản. Môn nguyên lý điện tử 1 là môn
học cơ sở cho các môn học tiếp theo như môn nguyên lý điện
tử 2, phân tích mạch điện, môn thiết kế mạch logic và analog
và nhiều học phần khác. Môn học đi sâu vào việc nghiên cứu
cách xây dựng và thiết kế mạch khuếch đại E Chung, B
chung, và C chung, sơ đồ Darlington, mạch khuếch đại vi sai,
mạch khuếch đại ghép tần, mạch khuếch đại công suất, mạch
khuếch đại đẩy kéo. Môn học còn đề cập đến điều kiện và
đặc điểm của các mạch tạo dao động, phương pháp thiết kế
mạch tạo dao động cơ bản như: mạch tạo dao động RC, LC...
12

Nguyên lý điện tử 2

Môn học cung cấp cho sinh viên các nội dung kiến thức:
Nguyên lý các mạch tạo quan hệ hàm số dùng với khuếch đại
thuật toán; kỹ thuật nguồn: Chỉnh lưu, lọc, ổn áp; nguyên lý
các mạch điều chế và giải điều chế AM, FM, và PM; nguyên
lý các mạch đổi tần; nguyên lý các phương pháp chuyển đổi
AD/DA. Môn học này là học phần tiếp theo của môn Nguyên
lý điện tử 1. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu
được nguyên lý cơ bản của một số mạch điện tử đơn giản đặc
biệt là mạch khuếch đại thuật toán có ứng dụng quan trọng
trong ngành điện tử cũng như các mạch điều chế và giải điều
chế.

2

Kỳ 4

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Trắc nghiệm.

Ngày nay, mạng cảm biến không dây có rất nhiều ứng dụng
tiềm năng trong cuộc sống như giám sát môi trường, tự động
hóa tòa nhà, ngôi nhà thông minh, tự động hóa trong sản xuất
nông nghiệp và công nghiệp, giám sát tình trạng sức khỏe
bệnh nhân, ứng dụng trong quân sự... Môn học sẽ trang bị
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuẩn truyền thông

2

Kỳ 9

13

Mạng thông minh và ứng
dụng

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi:
Tự luận.

IEEE 802.15.4 cho mạng cảm biến không dây, cấu trúc phần
cứng của một nút mạng cảm biến không dây, hệ điều hành
cho mạng cảm biến không dây, cách viết một chương trình
phần mềm trên nền hệ điều hành Contiki cho một nút cảm
biến, các giao thức lớp MAC và các giao thức định tuyến
hiệu quả về năng lượng cho mạng cảm biến không dây, kiến
trúc IPv6 cho mạng cảm biến không dây mạng cảm biến
không dây. Để học tốt học phần này, sinh viên cần có kiến
thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, kiến thức về vi điều
khiển, lập trình với vi điều khiển và một số kiến thức về kỹ
thuật điều chế số, mô hình OSI, TCP/IP trong môn học mạng
và truyền số liệu.
14

Internet kết nối vạn vật

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức: tổng quan
về mạng Internet kết nối vạn vật và các ứng dụng; IPv6 cho
mạng Internet kết nối vạn vật. Khả năng phân tích, mô
phỏng, đánh giá giao thức định tuyến IPv6 và giao thức lớp
ứng dụng cho mạng Internet kết nối vạn vật.

2

Kỳ 9

- Trọng số điểm:
30-70.
- Hình thức thi: Tự
luận.

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp đánh
giá sinh viên

2

Kỳ 8

- Chuyên ngành Hệ thống nhúng, K13
TT
1

Tên môn học

Mục đích môn học

Quy hoạch và thiết kế mạng
VT

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc khảo
sát, phân tích và đánh giá chất lượng một mạng viễn thông và
phương pháp để từ đó đưa ra các giải pháp thiết kế, quy
hoạch mạng viễn thông một cách tối ưu nhấ; kiến thức về
công tác quy hoạch mạng viễn thông. Các công nghệ mạng
đang được triển khai thực tế.

Tự luận 30-70

2

Đo lường trong hệ thống VT

Giới thiệu các lĩnh vực áp dụng và sử dụng quy trình đo, các
kỹ thuật đo kiểm trên các hệ thống viễn thông hiện tại, Cấu
trúc thiết bị đo và cách đo thử các thiết bị đo. Sinh viên được
giới thiệu về phương pháp đo kiểm và đánh giá chất lượng hệ
thống truyền dẫn cáp đồng, cáp quang, mạng xDSL, IPTV,
thông tin vô tuyến, hệ thống sử dụng công nghệ PDH,
SDH.... Các tiêu chuẩn chất lượng của một hệ thống đo kiểm
được giới thiệu nhằm làm thước đo đánh giá chất lượng một
hệ thống đo kiểm.

3

Kỳ 8

Trắc nghiệm 30-70

3

Quản lý dự án công nghệ
ĐTVT

Học phần trang bị cho sinh viên có những kiến thức về dự án
công nghệ điện tử viễn thông, giúp sinh viên sau khi tốt
nghiệp có khả năng tham gia thẩm định và quản lý các dự án
công nghệ điện tử viễn thông. Nội dung của môn học gồm
hai phần chính là lập dự án đầu tư công nghệ điện tử viễn
thông và quản lý dự án đầu tư công nghệ điện tử viễn thông.
Trong phần thứ nhất bao gồm những kiến thức về quy trình
lập dự án công nghệ điện tử viễn thông, phân tích kỹ thuật –
công nghệ, phân tích tài chính, phân tích kinh tế - x hội, môi
trường dự án công nghệ điện tử viễn thông. Phần thứ hai
trang bị cho sinh viên những kiến thức về lập kế hoạch dự án,
quản lý tiến độ của dự án, phân bổ nguồn lực cho dự án, và
kiểm soát dự án công nghệ điện tử viễn thông.

2

Kỳ 8

Trắc nghiệm 30-70

4

Công nghệ truyền thông vô
tuyến

Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc tính của kênh truyền
vô tuyến, và những ảnh hưởng của kênh truyền vô tuyến đến
chất lượng tín hiệu; cơ sở lý thuyết về các kỹ thuật truyền
thông vô tuyến hiện đại.

2

Kỳ 8

Trắc nghiệm 30-70

- Chuyên ngành Hệ thống nhúng, K14
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín
chỉ

Lịch trình Phương pháp đánh
giảng dạy
giá sinh viên

1

Thông tin số

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông
tin số: khái niệm, các thành phần cơ bản của một hệ thông tin
số; Truyền thông băng cơ sở: Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng hệ thống truyền thông số và cách khắc
phục; Các kỹ thuật điều chế số: nguyên tắc, sơ đồ thực hiện;
Các phương pháp điều chế số nâng cao hiệu quả sử dụng phổ:
Sơ đồ, hoạt động, đánh giá.

3

Kỳ 5

Trắc nghiệm 30-70

2

Kỹ thuật truyền dẫn

Trang bị những kiến thức cốt lõi về truyền dẫn tín hiệu số và
cấu trúc, hoạt động của các hệ thống truyền dẫn số; Các kỹ
thuật xử lý nhằm nâng cao chất lượng truyền dẫn số.

2

Kỳ 6

Trắc nghiệm 30-70

3

Kỹ thuật truyền hình

trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý truyền
hình ảnh trong truyền hình, kỹ thuật truyền hình màu, truyền
hình tương tự, truyền hình số, các chuẩn trong truyền hình
hiện nay và các phương pháp m hóa và nén trong truyền
hình.

2

Kỳ 6

Trắc nghiệm 30-70

4

Thông tin quang

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý và kỹ
thuật thông tin quang sợi: nguyên lý truyền dẫn quang, các
thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quang, phương
pháp thiết kế hệ thống thông tin quang đơn giản, khái niệm về
các công nghệ truyền dẫn quang mới và các mạng thông tin
quang.

2

Kỳ 6

Trắc nghiệm 30-70

- Chuyên ngành Hệ thống nhúng, K15
Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp đánh
giá sinh viên

2

Kỳ 4

Trắc nghiệm 30-70

Mục đích môn học

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp đánh
giá sinh viên

TT

Tên môn học

Mục đích môn học

1

Trường điện từ và truyền
sóng

Trang bị kiến thức căn bản về đặc tính và sự lan truyền sóng
điện từ trong không gian tự do và trong các hệ truyền dẫn đặc
biệt phục vụ cho truyền thông tin; Phân tích, tính toán các
đường truyền vô tuyến trong các môi trường truyền sóng.

- Chuyên ngành Công nghệ và thiết bị di động
TT

Tên môn học

1

Cấu kiện điện tử

Môn học cung cấp các nội dung về các chất bán dẫn; cấu tạo,
hoạt động và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản.

2

Kỳ 2

Tự luận

2

Xử lý tín hiệu số

Môn học Xử lý tín hiệu số trình bày các vấn đề cơ bản sau:
- Tín hiệu rời rạc và hệ thống LTI, và sử dụng công cụ Matlab
để biểu diễn tín hiệu và hệ thống.
- Các phép biến đổi tín hiệu và hệ thống trên các miền Z, miền
tần số,..đồng thời thực hiện các biến đổi này bằng việc sử
dụng Matlab.
- Thiết kế bộ lọc dạng FIR, IIR bằng công cụ Matlab
- Một số ứng dụng của DSP trong xử lý âm thanh, hình ảnh,…
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức chung về xử lý tín
hiệu làm cơ sở cho các học phần về xử lý âm thanh, hình ảnh,
hệ thống nhúng…

3

Kỳ 3

Tự luận

3

Cơ sở thiết kế thuật toán

Môn học tập trung tìm hiểu và nghiên cứu một hệ thống các
cấu trúc dữ liệu và giải thuật từ đơn giản đến phức tạp, được
ứng dụng nhiều nhất trong các hệ thống thông tin dựa trên
máy tính. Môn học cũng trình bày, giới thiệu các phương pháp
đánh giá độ phức tạp thuật toán làm cơ sở cho việc nhận biết
và lựa chọn các cấu trúc dữ liệu và giải thuật hiệu quả khi xây

2

Kỳ 4

Tự luận

dựng các hệ thống nói riêng và giải quyết các vấn đề ứng dụng
nói chung.
4

Lý thuyết mạch

Môn học bao gồm các khái niệm cơ bản về mạch điện; Các
phương pháp phân tích mạch điện; Đồ thị Bode để biểu diễn
đặc tính tần số của hàm mạch và phân tích mạch 4 cực

3
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5

Nguyên lý điện tử 1

Môn học nhằm giúp sinh viên có cơ sở để nghiên cứu các
mạch điện tử, nắm được các khái niệm về mạch điện tử, các
đặc tính cơ bản và các tham số của transistor lưỡng cực,
transistor hiệu ứng trường. Cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, các
mạch khuếch đại công suất dùng transistor, các mạch khuếch
đại dùng khuếch đại thuật toán. Nắm được nguyên lý của các
mạch tạo dao động cơ bản. Môn nguyên lý điện tử 1 là môn
học cơ sở cho các môn học tiếp theo như môn nguyên lý điện
tử 2, phân tích mạch điện, môn thiết kế mạch logic và analog
và nhiều học phần khác. Môn học đi sâu vào việc nghiên cứu
cách xây dựng và thiết kế mạch khuếch đại E Chung, B
chung, và C chung, sơ đồ Darlington, mạch khuếch đại vi sai,
mạch khuếch đại ghép tần, mạch khuếch đại công suất, mạch
khuếch đại đẩy kéo. Môn học còn đề cập đến điều kiện và
đặc điểm của các mạch tạo dao động, phương pháp thiết kế
mạch tạo dao động cơ bản như: mạch tạo dao động RC, LC...

2
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6

Kỹ thuật điện tử số

Cơ sở số học và cơ sở logic của các thiết bị số, Cơ sở của máy
tính điện tử, Đại số logic và các phương pháp biểu diễn biến,
hàm logic và các phương pháp cực tiểu hàm logic. Trên cơ sở
đại số logic ta tiến hành phân tích và thiết kế mạch tổ hợp đặc
biệt các mạch số học, mạch giải m , m hóa; các mạch phân
kênh, dồn kênh. Chương cuối cùng, phân tích và thiết kế mạch
d y như các bộ đếm, thanh ghi,...

2
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Kỹ thuật lập trình C

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về ngôn ngữ lập trình C và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C
trong các lĩnh vực của điện tử viễn thông. Qua đó sinh viên có

3
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thể có kiến thức tổng quan về lập trình trong các hệ thống
nhúng, lập trình với vi điều khiển, vi xử lý.
8

Nguyên lý điện tử 2

Môn học cung cấp cho sinh viên các nội dung kiến thức:
Nguyên lý các mạch tạo quan hệ hàm số dùng với khuếch đại
thuật toán; kỹ thuật nguồn: Chỉnh lưu, lọc, ổn áp; nguyên lý
các mạch điều chế và giải điều chế AM, FM, và PM; nguyên
lý các mạch đổi tần; nguyên lý các phương pháp chuyển đổi
AD/DA. Môn học này là học phần tiếp theo của môn Nguyên
lý điện tử 1. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu
được nguyên lý cơ bản của một số mạch điện tử đơn giản đặc
biệt là mạch khuếch đại thuật toán có ứng dụng quan trọng
trong ngành điện tử cũng như các mạch điều chế và giải điều
chế.
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Trắc nghiệm máy

Kỹ thuật đo lường điện tử

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các phương pháp
và thiết bị đo lường tín hiệu. Nội dung cụ thể bao gồm: Những
khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường; đánh giá sai số trong
đo lường; quan sát và đo lường dạng tín hiệu; cấu tạo dao
động ký; ứng dụng dao động ký; dao động ký nhiều tia; dao
động ký nhớ loại tương tự; dao động ký số; đo tần số, khoảng
thời gian và độ di pha; đo điện áp, công suất
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Kiến trúc máy tính

Môn học gồm những những kiến thức cơ bản nhất về kiến trúc
máy vi tính và những hiểu biết về vai trò và hoạt động của các
thành phần trong máy tính (đơn vị xử lý trung tâm, tổ chức bộ
nhớ, các phương pháp vào ra dữ liệu và một số thiết bị giao
diện, thiết bị ngoại vi)
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11

Thực hành xưởng

Môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về thực hành cho sinh
viên bắt đầu làm quen với thực tế. Nội dung chính gồm các bài
thực hành về các thiết bị đo, các linh kiện điện tử cơ bản và
ứng dụng lắp đặt một số mạch điện đơn giản.
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Thực hành điện tử tương tự
và số 1

Môn học cung cấp sinh viên những nội dung thực hành với các
bài tập cơ bản về điện tử tương tự và điện tử số như các mạch
chỉnh lưu; mạch tạo xung, các phân tử logic cơ bản
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13

Lập trình hợp ngữ

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về các
bước phải tiến hành khi viết một chương trình Assembly, biết
cách liên kết giữa ngôn ngữ Assembly với ngôn ngữ bậc cao
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Mạng và truyền số liệu

Môn học đưa ra những kiến thức cơ bản về mạng truyền
thông, xử lý truyền thông như các loại tín hiệu và các đặc tính
kênh truyền, các phương pháp truyền số liệu, các chuẩn giao
tiếp và thiết bị modem, các loại môi trường truyền hữu tuyến
và vô tuyến, các kỹ thuật ghép kênh, các vấn đề tầng liên kết
dữ liệu, tầng mạng, mạng cục bộ LAN, WAN, mạng truyền
thông không dây,…
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15

Matlab và ứng dụng

Môn học nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về Matlab và các
ứng dụng của Matlab trong việc xử lý tín hiệu. Sử dụng
Matlab để thiết kế bộ lọc, xử lý hình ảnh sử dụng trong điện
tử truyền thông.
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16

Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng

Môn học Vi xử lý và Ứng dụng cung cấp cho sinh viên kiến
thức về: Vi xử lý và hệ thống vi xử lý, Tổ chức vào ra dữ liệu
trong hệ vi xử lý, Ngắt và xử lý ngắt, Một số các họ vi điều
khiển tiên tiến, Kỹ thuật lập trình ứng dụng với họ vi điều
khiển 8051, Vi điều khiển PIC16F877A.
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Thực hành vi điều khiển và
VXL

Trang bị những kỹ năng làm việc với các dòng vi điều khiển
như AT89C51, PIC, Adruno…Kỹ năng lập trình ứng dụng
trên nền tảng ngôn ngữ lập trình C cho các dòng vi điều khiển.
Môn học hướng đến việc giao tiếp và điều khiển các ngoại vi
cơ bản như: led matrix, nút bấm, động cơ, LCD, cảm biến,
truyền nhận tín hiệu không dây...
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Thông tin số

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về truyền thông số,
tạo tiền đề để sinh viên áp dụng vào các lĩnh vực chuyên môn
điện tử - viễn thông. Nội dung cụ thể: các thành phần cơ bản
của hệ thống thông tin số; các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu
truyền thông; truyền thông băng cơ sở; các kỹ thuật điều chế
số, phân tích và đánh giá chất lượng tín hiệu thông tin.
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Kỹ thuật truyền dẫn

Trang bị những kiến thức cốt lõi về truyền dẫn tín hiệu số và
cấu trúc, hoạt động của các hệ thống truyền dẫn số; Các kỹ
thuật xử lý nhằm nâng cao chất lượng truyền dẫn số.
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20

Kỹ thuật truyền hình

Truyền hình là 1 phần của mạng viễn thông, nó đang được
triển khai rộng khắp và thay đổi công nghệ không ngừng nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin và giải trí.
Sinh viên hiểu được nguyên lý của truyền hình, các kỹ
thuật truyền hình màu, truyền hình số và những vấn đề liên
quan, m hóa và nén tín hiệu truyền hình, các hệ thống truyền
hình mới hiện nay như truyền hình DVB-T, DVB-C, DVB-S,
DVB-H.
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Kỹ thuật lập trình trên UNIX

Môn học làm rõ những nét cơ bản của hệ điều hành Unix như
kiến trúc, tiện ích, chương trình, quản trị. Thực hiện các công
việc cơ bản bằng Shells. Giới thiệu các chủ đề và tương ứng là
các tập lệnh sử dụng.Lập trình Shells. Làm việc với ngôn ngữ
lập trình Shells Script và xây dựng các chương trình ứng dụng.
Sơ lược về cách xấy dựng và biên dịch các chương trình C
trong Unix/Linux. Môn học cũng đưa ra các lệnh quản trị hệ
thống unix; và cách xây dựng và quản trị các dịch vụ mạng
trên Unix.
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22

Lập trình truyền thông với
java

Môn học tập trung vào giới thiệu các vấn đề tổng quan về hệ
thông truyền thông như các khái niệm liên quan, giao thức
truyền thông như H323, SIP, các giao thức truyền thông theo
thời gian thực và các chuẩn về âm thanh và hình ảnh quy định
trong hệ thống truyền thông. Sinh viên sẽ được giới thiệu về
ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng java: các khái niệm cơ
bản, cấu trúc dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, các đối tượng cơ
bản như Thread/Stream,… Sinh viên nắm vững và biết xây
dựng một chương trình java và sử dụng để xây dựng các ứng
dụng truyền thông dưới cơ chế chủ yếu là socket để thực hiện
truyền thông theo mô hình client - server và sử dụng java thực
hiện điều khiển các thiết bị từ xa thông qua mạng viễn thông.
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Cơ sở lập trình trên thiết bị di
động

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở để có thể
lập trình trên thiết bị di động như: Kiến trúc của thiết bị di
động, các công nghệ trên thiết bị di động, hệ điều hành trên
thiết bị di động và đặc biệt là các kiến thức về lập trình trên
thiết bị di động: XML, cơ sở dữ liệu SQLite, JavaScript,…, sự
khác biệt khi lập trình trên thiết bị di động với lập trình trên
các nền tảng khác, từ đó sinh viên có kiến thức cơ sơe để có
thể học các ngôn ngữ lập trình trên các thiết bị di động.
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24

Thực hành viễn thông cơ sở

Môn học giúp sinh viên tiếp cận, khảo sát, thực hiện các mạch
điện tử chuyên dụng ứng dụng trong lĩnh vực điện tử truyền
thông như: Các mạch m hóa, giải m , bộ chuyển mạch tổng
đài, bộ ăng ten thu phát tín hiệu, đường truyền sóng, tổng đài
giả lập….
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TH các hệ thống nhúng tiên
tiến

Sinh viên thực hành các module STM trên phòng thí nghiệm
về hệ nhúng, cụ thể: lập trình đọc/viết bộ nhớ SD card, lập
trình truyền thông giữa Bluetooth với STM và Android, Lập
trình với hệ điều hành FreeRTOS, lập trình với giao thức
TCP/IP qua cổng Ethernet, và hiển thị dữ liệu từ một sensor để
đo nhiệt độ môi trường.Thông qua các bài thực hành được
thiết kế sẵn, sinh viên tự phát triển và xây dựng các ứng dụng
truyền thông với hệ nhúng sử dụng chip STM của ST nói riêng
và hệ nhúng sử dụng các chip khác nói chung.
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Thiết bị di động

Học phần trang bị trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về công nghệ di động cũng như các thiết bị di động đang
được sử dụng hiện nay. Sinh viên sẽ được tiếp xúc với những
kiến thức mới nhất về kiến trúc di động và các thiết bị phần
cứng di động mới nhất, ngoài ra học phần còn cung cấp những
thông tin hữu ích về các công nghệ đang và sẽ được phát triển
trên nền tảng thiết bị di động như GPS, NFC, Bluetooth.
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Lập trình C++ với hệ nhúng

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của
ngôn ngữ lập trình C++ và phương pháp cũng như công cụ lập
trình trên các hệ nhúng với ngôn ngữ lập trình bậc cao. Ứng
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dụng sử dụng C++ để lập trình trên các hệ thống nhúng tiên
tiến, với các công cụ chuyên biệt để có thể xây dựng chương
trình và nạp lên vi điều khiển.
28

Công nghệ di động hiện đại
(chuyên đề)

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
các công nghệ di động đang phát triển hiện nay và xu hướng
phát triển của các công nghệ di động trong tương lai gần,
nhằm mục đích cập nhập các kiến thức mới cho người học,
giúp người học có thêm công cụ để sáng tạo và phát triển
trong quá trình làm việc thực tế.
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29

Lập trình ứng dụng trên
Android
(tự chọn)

Môn học cung cấp kiến thức về nguyên lý hoạt động, kiến trúc
của hệ điều hành, đặc trưng riêng của hệ điều hành Android
chạy trên các thiết bị hạn chế về năng lượng và khả năng tùy
biến của hệ điều hành Android để phù hợp với các thiết bị di
động; kiến thức về lập trình phần mềm cơ bản trên Android.
Vận dụng kiến thức để thiết kế chương trình phần mềm, sản
phẩm phần cứng phù hợp chạy trên thiết bị di động.
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30

Xử lý mutimedia trên thiết bị
di động
(tự chọn)

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về truyền thông đa
phương tiện, xử lý dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
trong thời đại kỹ thuật số. Sinh viên được tìm hiểu tổng quan
về tài nguyên đa phương tiện như việc biểu diễn dữ liệu, các
nguyên lý kỹ thuật và các chuẩn nén dữ liệu. Môn học cung
cấp các kiến thức về điều khiển camera trên thiết bị di động,
việc xử lý ảnh, audio và video. Môn học giới thiệu cho sinh
viên việc xử lý ảnh và video với thư viện Open CV.
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31

Lập trình truyền thông không
dây
(tự chọn)

Các thiết bị di động thông minh ngày nay đều cần có khả năng
kết nối mạng, truy nhập, xử lý thông tin và xa hơn là có thể kết
nối và điều khiển các thiết bị người dùng khác thông qua các
kết nối tầm gần. Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên cái nhìn
tổng quan về các công nghệ truyền thông không dây được sử
dụng trên điện thoại, cách lập trình truyền thông không dây và
ứng dụng các kiến thức đ học vào xây dựng các hệ thống điều
khiển, tương tác với điện thoại di động.
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Lập trình game trên thiết bị di
động
(tự chọn)

32

Học phần trang bị trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về lập trình trò chơi trên hệ điều hành android
dành cho thiết bị di động. Với những vấn đề hiện đại gắn liền
với thực tế x hội, sinh viên sẽ được tiếp xúc với một môi
trường lập trình chuyên nghiệp, hiện đại, theo đúng yêu cầu
của thực tế. Học phần được trình bày theo các chủ đề từ đơn
giản đến phức tạp như tìm hiểu về hệ điều hành android,
Android SDK, JDK, Eclipse, các Android framework, lập
trình đồ họa với Open GL 2D và 3D, lý thuyết trò chơi, xây
dựng game thời gian thực.

2

Kỳ 9

Vấn đáp máy

4) Ngành Công nghệ tự động hóa + 5) Ngành Kỹ thuật điện - điện tử:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
chỉ
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh viên

1

Kỹ thuật
CAM/ CIM

CAD/ Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về
công nghệ CAD/CAM, quá trình sản xuất tự động
có ứng dụng máy tính vào công việc thiết kế sản
phẩm và gia công sản xuất tạo hình sản phẩm; cơ
sở toán học dùng để xây dựng giải thuật xử lý dữ
liệu và mô tả đối tượng thiết kế vào máy tính;
nguyên lý cấu tạo của hệ thống thiết bị điều khiển
số, chuyển động nội suy, cách thức điều khiển số
và lập trình điều khiển các trung tâm gia công
CNC.

02

Kỳ 9

Tự luận

2

Hệ thống sản xuất tự Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ
động hóa tích hợp bản về một hệ thống sản xuất tự động hóa tổng thể
máy tính
cũng như các phương pháp để phân tích, đánh giá,
thiết kế hệ thống này. Cụ thể, học phần cung cấp kiến
thức về tự động hóa liên quan đến các hệ thống điều
khiển số NC, CNC, kỹ thuật rô bốt, các hệ thống thiết
kế, điều khiển sản xuất với sự trợ giúp của máy tính
CAD/CAM, hệ thống sản xuất linh hoạt FMS.

02

Kỳ 7

Tự luận

Khóa và
chuyên ngành
K12.TĐH
K13.TĐH

K13.KTĐ-ĐT

3

Hệ thống cơ điện tử

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản
về hệ thống cơ điện tử, phân tích quá trình trong
các hệ cơ điện tử, mô hình hóa và định nghĩa chức
năng trong cơ điện tử và thiết kế các hệ cơ điện tử.
Nội dung học phần được chia thành 7 chương với
các chủ đề sau:
•Các vấn về xây dựng mô hình của hệ thống cơ
điện tử và quá trình,
•Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu
dẫn động trên cơ sở điện từ và thủy khí,
•Nguyên lý hoạt động và độ tích hợp của cảm biến
để đo các đại lượng động học và động lực học,
•Động học, động lực học và điều khiển các hệ
nhiều vật và sử dụng chúng như các lớp mô hình
tổng quát để nghiên cứu định hướng chức năng
các hệ cơ điện tử.

03

Kỳ 8

Tự luận

K13.KTĐ-ĐT

4

Cơ học ứng dụng

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, nhằm
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
tính toán động học, tĩnh học, và giải các bài toán
về cơ học vật rắn biến dạng. Nội dung kiến thức
của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản về
động học cơ cấu máy, các định luật tĩnh học, các
bài toán trong hệ lực phẳng và hệ lực không gian.
Ngoài ra, những kiến thức về 4 dạng biến dạng cơ
bản: Kéo (nén), uốn, xoắn và sự kết hợp của các
dạng biến dạng này cũng được cung cấp cho sinh
viên trong học phần này.

02

Kỳ 2

Tự luận

K15.KTĐ-ĐT
K16.KTĐ-ĐT
K16.TĐH

5

Nguyên lý máy

Sau khi kết thúc môn học sinh viên nắm được các
vấn đề cơ bản về khâu, khớp, động học cơ cấu
phẳng, động học một số cơ cấu tiêu biểu và ứng
dụng của chúng trong các trường hợp tiêu biểu.
Nắm được các vấn đề về ma sát, cân bằng máy và

02

Kỳ 4

Trắc nghiệm máy

K15.TĐH

các ý nghĩa thực tiễn.
6

Lý thuyết ô tô

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ
bản về khảo sát động học và động lực học chuyển
động thẳng, quay vòng và phanh ô tô, khảo sát
hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính
kinh tế nhiên liệu của ô tô. Môn học là cơ sở cho
việc đánh giá chất lượng động lực học chuyển
động của ô tô, ứng dụng trong vận hành và khai
thác cũng như trong tính toán thiết kế động học và
động lực học cho những mẫu xe mới

02

Kỳ 6

Tự luận

K13.ĐĐTOTO

7

Cảm biến và đo Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về
lường
cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của một
số loại cảm biến vật lý cơ bản thường sử dụng
trong công nghệ tự động hóa và công nghệ ô tô.
Từ đó, người học có nền tảng kiến thức để nghiên
cứu,tìm hiểu, thiết kế một hệ thống đo lường,
giám sát điều khiển tự động trong thực tế.

03

Kỳ 4

Tự luận

K15.KTĐ-ĐT

8

Hệ thống cảm biến Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
và ứng dụng
và chuyên sâu về hệ thống cảm biến, mạng cảm
biến không dây, bao gồm: Cấu trúc nút cảm biến,
giao thức truyền thông không dây, ước lượng
tuyến, định tuyến... Môn học cũng giúp xây dựng
thái độ tự tin, tính chuyên nghiệp trong giải quyết
vấn đề về mạng cảm biến.

03

Kỳ 7

Tự luận

9

Hệ thống điều khiển Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản
tự động trong ô tô.
và chuyên sâu về các hệ thống điều khiển tự động
trên ô tô như: Các khái niệm, nhiệm vụ, cấu tạo,
nguyên lý làm việc của một số hệ thống điều
khiển tự động trên ô tô
Từ đó người học có thể nhận biết được một số hư
hỏng thường gặp của các hệ thống điều khiển tự
động trên ô tô và cách khắc phục chúng.

02

Kỳ 8

Tự luận

K13.ĐĐTOTO

10

Vẽ kỹ thuật
AutoCAD

và Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tiêu
chuẩn thiết lập bản vẽ kỹ thuật, hình chiếu, mặt
cắt vật thể. Cùng với đó, sinh viên biết được
những kiến thức cơ bản về phần mềm Auto CAD
2D và 3D. Qua đó giúp sinh viên có kỹ năng thiết
lập bản vẽ theo tiêu chuẩn kỹ thuật, có kỹ năng
đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ điện. Sinh
viên có khả năng thiết lập bản vẽ điện trên phần
mềm Auto CAD, thiết lập các bản vẽ 2D và 3D.

03

Kỳ 1

Vấn đáp máy

K15.TĐH

11

CAD trong kỹ thuật
điện điện tử

Sinh viên hiểu được những kiến thức về tiêu
chuẩn thiết lập bản vẽ kỹ thuật, hình chiếu, mặt
cắt vật thể. Biết được những kiến thức cơ bản về
phần mềm Auto CAD.

02

Kỳ 3

Vấn đáp máy

K15.KTĐ-ĐT

12

Kỹ thuật nhiệt

Sau khi học học phần này, sinh viên hiểu được các
kiến thức cơ bản về nhiệt động học và truyền
nhiệt; nguyên lý và chu trình làm việc của một số
thiết bị nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

02

Kỳ 3

Tự luận

K15.KTĐ-ĐT

13

Cấu trúc ô tô

Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, cung
cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu
trúc chung của xe ô tô, các cách phân loại ô tô,
cấu tạo và chức năng nhiệm vụ và nguyên lý hoạt
động của các hệ thống động cơ ô tô, gầm ô tô,
điện ô tô và khung vỏ ô tô.

02

Kỳ 7

Tự luận

K13.ĐĐTOTO

14

Hệ thống điện – điện Học phần cung cấp kiến thức về các hệ thống điện
tử ô tô 1
của động cơ như: ắc quy khởi động, hệ thống khởi
động, hệ thống cung cấp điện, hệ thống đánh lửa,
hệ thống điều khiển làm mát động cơ, hệ thống
điều khiển ga tự động.
Với mỗi thành phần điện tử của động cơ, học phần
sẽ cũng cấp cho người học những kiến thức từ cơ
bản đến chuyên sâu như cấu trúc, hoạt động, sơ đồ
mạch điện và điều khiển.

02

Kỳ 8

Tự luận

K13.ĐĐTOTO

15

Hệ thống cảm biến ô
tô

Trang bị cho học viên những hiểu biết về nguyên
lý hoạt động của các cảm biến trong hệ thống cảm
biến ô tô. Vận dụng những hiểu biết đó trong quá
trình chuẩn đoán hư hỏng thường gặp. Phân tích
và giải thích được nguyên nhân gây ra các hư
hỏng thường gặp. Đưa ra được các phương án
khắc phục các hư hỏng thường gặp. Có thể thao
tác cơ bản trong quá trình khảo sát module thực tế
tại phòng thực hành.

03

Kỳ 8

Vấn đáp trực tiếp trên K13.Đmodule thực hành
ĐTOTO

16

Hệ thống điện – điện Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau
tử ô tô 2
đây: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống
khóa cửa, hệ thống nâng hạ kính, hệ thống an toàn
và hệ thống điều hòa. Với mỗi hệ thống học phần
giúp sinh viên hiểu được cấu trúc, cơ chế hoạt
động và điều khiển điện tử của mỗi hệ thống. Bên
cạnh đó, sau các bài học sinh viên được cung cấp
một hệ thống các bài tập củng cố kiến thức.

02

Kỳ 9

Tự luận

17

Lý thuyết mạch điện

3

Kỳ 2

- Thang điểm: 10.
CNTĐH K16
- Các điểm đánh giá:
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2), điểm thực hành
(a3),
- Điểm quá trình:
a a a a
d 0 1 2 3
4
- Điểm thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Trắc

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, nhằm
trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
các phương pháp giải bài toán lý thuyết mạch ở
chế độ xác lập tuyến tính và chế độ quá độ, lý
thuyết mạch 4 cực tuyến tính và mạch điện 3 pha.

K12.ĐĐTOTO

nhiệm
18

Lý thuyết điều khiển Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, nhằm
tự động 1
trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
kỹ thuật điều khiển; vận dụng kiến thức đ học
vào phân tích, thiết kế hệ thống điều khiển trong
thực tế.

3

Kỳ 4

- Thang điểm: 10.
CNTĐH K15
- Các điểm đánh giá:
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2), điểm bài kiểm tra
số 3(a3).
- Điểm quá trình:
d

a0  a1  a2  a3
4

- Điểm thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận
19

Lý thuyết điều khiển Môn học thuộc khối kiến thức tự chọn, chuyên
tự động 2
ngành, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến
thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật mới và hiện
đại trong điều khiển học: hệ thống điều khiển phi
tuyến, hệ thống điều khiển tối ưu và hệ thống điều
khiển thích nghi.

2

Kỳ 6

- Thang điểm: 10.
CNTĐH K14
- Các điểm đánh giá:
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2)
- Điểm quá trình:

d

a0  a1  a2
3

- Điểm thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận

20

Năng lượng mới và Môn học thuộc nhóm kiến thức tự chọn chuyên
tái tạo
ngành, trang bị cho cho sinh viên kiến thức về
nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng
lượng thuỷ điện nhỏ và các nguồn năng lượng tái
tạo khác, từ đó, sinh viên có kỹ năng phân tích,
đánh giá và ứng dụng các nguồn năng lượng mới
trong đời sống và sản xuất.

2

Kỳ 9

- Thang điểm: 10.
KTĐ-ĐT
- Các điểm đánh giá: K12A
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2)
- Điểm quá trình:

d

a0  a1  a2
- Điểm
3

thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận
21

Kỹ thuật điều khiển Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, nhằm
tự động và ứng dụng trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
kỹ thuật điều khiển; ứng dụng vào phân tích, thiết
kế hệ thống điều khiển trong thực tế.

2

Kỳ 4

- Thang điểm: 10.
ĐTTT
- Các điểm đánh giá:
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2)
- Điểm quá trình:

d

a0  a1  a2
- Điểm
3

thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận
22

Điều khiển quá trình

Môn học giới thiệu các hệ thống điều
khiển quá trình công nghệ được sử dụng trong

2

Kỳ 9

- Thang điểm: 10.
CNTĐH K12
- Các điểm đánh giá:

thực tế. Các phương pháp mô hình hóa quá trình
công nghệ, các nguyên tắc điều khiển trong hệ
thống điều khiển quá trình cũng như hệ thống điều
khiển có phản hồi. Phần cuối môn học sẽ cung cấp
sinh viên các bộ điều khiển dựa trên nền vi xử lý
và điều khiển phân tán.

điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2)
- Điểm quá trình:

d

a0  a1  a2
- Điểm
3

thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận
23

Kỹ thuật chiếu sáng

Học phần gồm những nội dung kiến thức sau:
Tổng quan về chiếu sáng; Đặc điểm cấu tạo,
nguyên lý họat động, ứng dụng các loại nguồn
sáng chính thường được sử dụng; Thiết kế, tính
toán, lựa chọn thiết bị cho các công trình: chiếu
sáng công cộng, giao thông, sân b i, quảng
trường; Tìm hiểu các phương thức cấp nguồn hoặc
điều khiển cho hệ thống chiếu sáng.

2

Kỳ 9

- Thang điểm: 10.
KTĐ-ĐT K12
- Các điểm đánh giá:
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2)
- Điểm quá trình:
a a a
d 0 1 2
3
- Điểm thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận

24

Hệ thống cung cấp Những vấn đề chung về cung cấp điện; Tính toán
điện trong công phụ tải điện; Mạng điện xí nghiệp và các tính toán
nghiệp
cơ bản trong mạng điện; Trạm biến áp và trạm
phân phối; Nhận dạng sự cố và tính toán ngắn
mạch trong mạng điện; Tính chọn và kiểm tra thiết

3

Kỳ 7

- Thang điểm: 10.
CNTĐH K13
- Các điểm đánh giá:
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1

bị điện trong mạng điện xí nghiệp; Bảo vệ rơle
trong mạng điện xí nghiệp, bảo vệ chống sét cho
mạng điện xí nghiệp; Tiết kiệm điện năng và bù
cos trong mạng điện xí nghiệp.

(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2), điểm bài kiểm tra
số 3(a3).
- Điểm quá trình:
a  a  a  a3 - Điểm
d 0 1 2
4

thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận
25

Cung cấp điện

Những vấn đề chung về cung cấp điện; Tính toán
phụ tải điện; Mạng điện xí nghiệp và các tính toán
cơ bản trong mạng điện; Trạm biến áp và trạm
phân phối; Nhận dạng sự cố và tính toán ngắn
mạch trong mạng điện; Tính chọn và kiểm tra thiết
bị điện trong mạng điện xí nghiệp; Bảo vệ rơle
trong mạng điện xí nghiệp, bảo vệ chống sét cho
mạng điện xí nghiệp; Tiết kiệm điện năng và bù
cos trong mạng điện xí nghiệp

2

Kỳ 6

- Thang điểm: 10.
KTĐ-ĐT K14
- Các điểm đánh giá:
điểm chuyên cần (a0),
điểm bài kiểm tra số 1
(a1), điểm bài kiểm tra số
2 (a2)
- Điểm quá trình:
a a a
d 0 1 2
3
- Điểm thi học phần: e
- Điểm tổng kết học
phần:
f = d x 30% + e x 70%
- Hình thức thi: Tự luận

26

Kỹ thuật đo lường và Sinh viên nắm được cấu trúc tổng quan về máy
điều khiển bằng máy tính và các thiết bị ngoại vi của máy tính cũng như
tính 1
việc trao đổi và biến đổi dữ liệu. Ngoài ra sinh
viên còn hiểu được cấu trúc chung của một
module ghép nối và lưu trữ và xử lý dữ liệu trên
máy tính.

02

Kỳ 7

Vấn đáp máy

27

Kỹ thuật đo lường và Sinh viên nắm được tổng quan về một số loại vi
điều khiển bằng máy điều khiển thông dụng và kỹ thuật ghép nối máy
tính 2
tính qua các giao diện

02

Kỳ 8

Báo cáo

Kỹ thuật đo
lường và điều
khiển
bằng
máy tính 2

28

Đo lường và điều Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về
khiển bằng máy tính ghép nối, cấu trúc cơ bản của các thiết bị ghép nối,
các phương pháp trao đổi số liệu giữa máy vi tính
và các thiết bị ngoại vi, giữa các máy vi tính, giữa
máy vi tính và hệ vi xử lý. Môn học cũng trang bị
các kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các
kỹ thuật đo lường và điều khiển dùng máy tính.
Lý thuyết đo lường
sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về đo
lường, sai số phép đo và các công thức tính sai số
phép đo trong đo lường để có phương pháp hợp lý
giảm sai số. Đồng thời giúp sinh viên nắm được
cấu trúc chung của dụng cụ đo và hai cấu trúc cơ
bản của dụng cụ đo: dụng cụ đo biến đổi thẳng và
dụng cụ đo kiểu so sánh. Giới thiệu các loại mạch
chỉ thị, biến đổi, mạch đo và gia công thông tin đo
trong thực tế cũng như ứng dụng và các đặc tính
cơ bản của từng loại riêng biệt.
Thiết bị và công Môn học cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ
nghệ đo lường
bản của thiết bị đo, phương pháp dụng cụ đo dòng
điện, điện áp, công suất, tần số, góc pha, và các
loại cảm biến được sử dụng trong công nghiệp. Đi
sâu tìm hiểu các bộ cảm biến: quang, nhiệt, dịch
chuyển, vận tốc, gia tốc, cảm biến lực, lưu lượng
thể tích, … và ứng dụng của các bộ cảm biến này
trong công nghiệp.
Lập Trình C trong kỹ - Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về

04

Kỳ 7

Báo cáo

Đo lường và
điều
khiển
bằng máy tính

02

Kỳ 4

Trắc nghiệm

Lý thuyết đo
lường

03

Kỳ 5

Trắc nghiệm

Thiết bị và
công nghệ đo
lường

03

Kỳ 3

Vấn đáp máy

Lập Trình C

29

30

31

thuật

32

ngôn ngữ lập trình C như cấu trúc một chương trình,
các cấu trúc điều khiển... Đồng thời môn học cũng
giúp sinh viên vận dụng những kiến thức lập trình
được học giải quyết một số bài toán trong lĩnh vực
điện, điện tử.
- Tạo kiến thức nền tảng cho các môn học: Kỹ thuật
đo lường và điều khiển bằng máy tính 1
Thiết kế mạch điều Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 03
khiển tự động
vai trò cấu trúc chung của mạch điều khiển tự động,
quy trình thiết kế các ứng dụng đo lường điều khiển
bằng máy tính từ đó đi sâu vào thiết kế mạch ghép
nối với thiết ngoài tương tự, mạch đo – đếm và mạch
điều khiển tự động hóa sử dụng máy tính.

trong kỹ thuật

Kỳ 8

Báo cáo

Thiết kế mạch
điều khiển tự
động

33

Thiết kế hệ thống Học phần Thiết kế hệ thống điện – điện tử nhằm
điện – điện tử
trang bị cho sinh viên kiến thức về diễn giải được
các khái niệm, cấu trúc và các thành phần cơ bản
của hệ thống điện – điện tử, vận dụng được kiến
thức cơ bản về các thành phần trong hệ thống điện
– điện tử để đưa ra được giải pháp phân tích, thiết
kế cho các bài toán thực tế và áp dụng được các
quy trình thiết kế hệ thống điện – điện tử.

3

Kỳ 5

Báo cáo

Thiết kế hệ
thống điện –
điện tử

34

Xây dựng ứng dụng Cung cấp cho người học kỹ thuật cơ bản về quy
trên FPGA
trình thiết kế mạch số cơ bản và phức tạp trong
công nghiệp. Nắm được về công nghệ chế tạo, ứng
dụng các chip khả trình như PLA, CPLD, FPGA.
Sinh viên nắm đượcngôn ngữ mô tả phần cứng
VHDL (Very High Speed Intergrated Circuit
Hardware Description Language) cho các mạch
tích hợp tốc độ cao.

2

Kỳ 9

Báo cáo

Xây dựng ứng
dụng
trên
FPGA

6) Ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL)
- Chuyên ngành Tin học kinh tế, khóa 13:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
chỉ giảng dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

1

Hệ hỗ trợ ra quyết định trong
kinh doanh

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về Hệ hỗ trợ
ra quyết định trong kinh doanh như định nghĩa, các thành
phần cấu tạo, phân loại, đặc điểm và xu hướng phát triển.
Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp các kiến thức về mô
hình toán học, thống kê và quản lý, quy trình xử lý và các
kỹ thuật của Hệ hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh giúp
sinh viên có khả năng tiếp thu và vận dụng tốt vào hoạt
động trong thực tế. Qua đó, sau khi kết thúc học phần, sinh
viên có khả năng tư vấn, phân tích các bài toán kinh tế
trong thực tế.

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

2

Phương pháp nghiên cứu khoa
học kinh tế

Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản trong nghiên
cứu khoa học và bản chất của quá trình nghiên cứu kinh tế;
cách thức thu thập thông tin và xử lý số liệu trong quá trình
nghiên cứu, đồng thời có khả năng tiến hành tổ chức điều
tra khảo sát chính xác và hiệu quả; rèn luyện phương pháp
trình bày kết quả nghiên cứu/bài báo khoa học.

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

3

Ứng dụng CNTT trong kinh tế

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin
quản lý các kiến thức cơ bản về khái niệm thông tin và vai
trò của công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Bên cạnh
đó, môn học còn cung cấp các kiến thức, kỹ năng ứng dựng
công nghệ thông tin giải quyết các bài toán trong thực tế
như: Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, khấu hao tài sản cố
định, phân tích đầu tư chứng khoán, lập kế hoạch sản xuất,
phân công công việc, bố trí lao động tối ưu, bố trí lực
lượng sản xuất,… Qua đó, tạo cơ sở nền tảng để sinh viên
có những kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ thông
tin vào các hoạt động thực tiễn một cách khoa học và hiệu
quả.

3

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

4

Quản trị chuỗi cung ứng

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về
quản trị chuỗi cung ứng, bao gồm các khái niệm, định
nghĩa, giá trị, mục đích, phương pháp và các kỹ thuật, xây
dựng hệ thống quản trị chuỗi cung ứng để người học có
được cái nhìn tổng quát trước khi đi vào chuyên sâu. Ngoài
ra, người học sẽ nắm được một số phương pháp xây dựng
quy trình và kiểm tra quy trình hệ thống xây dựng chuỗi
cung ứng.

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

5

Quản lý dự án bằng Microsoft
Project

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về dự án đầu tư
như tổng quan về dự án đầu tư, quá trình lập một dự án đầu
tư: Phân tích kỹ thuật công nghệ, phân tích tài chính, phân
tích kinh tế x hội và môi trường của dự án đầu tư. Thẩm
định một dự án đầu tư: Cơ sở pháp lý, phương pháp và kỹ
thuật thẩm định. Quản lý dự án đầu tư: Nội dung, phương
pháp, quản lý thời gian, tiến độ, phân phối nguồn lực, quản
lý chất lượng và rủi ro của dự án….Không chỉ có vậy, sau
khi học xong học phần này sinh viên sẽ biết cách sử dụng
Microsoft Project, từ đó sinh viên có thể áp dụng phần
mềm để quản lý dự án cho các doanh nghiệp.

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

6

Ứng dụng Amos trong phân
tích mô hình cấu trúc tuyến
tính

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về mô hình cấu
trúc tuyến tính SEM dưới góc độ thực hành với phần mềm
AMOS. Qua đó giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về
dữ liệu định tính, định lượng, thang đo, giả thuyết, hệ số
tương quan, mô hình hồi quy, mô hình kiểm định…
Học phần giúp sinh viên ngành tin học kinh tế nắm
được quy trình thực hiện trong bài toán kiểm định: kiểm
định lòng trung thành khách hàng, kiểm định chất lượng
dịch vụ…, từ đó sẽ đề xuất được các mô hình, các biến và
các thang đo tác động đến mức độ sẵn sàng của khách hàng
trong việc mua hàng nói riêng, hay trong các lĩnh vực khác.
Ngoài ra học phần còn cung cấp kiến thức về mô hình
cấu trúc tuyến tính giúp sinh viên kiểm định mô hình
nghiên cứu đ đề xuất bằng cách loại bỏ bớt biến không

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

phù hợp nhằm xây dựng được mô hình chuẩn, áp dụng cho
các cơ quan tổ chức nhà nước hay doanh nghiệp.
Không chỉ vậy sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ
biết cách sử dụng phần mềm SPSS, phần mềm AMOS, từ
đó áp dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh
vực hệ thống thông tin kinh tế.
7

Hệ thống quản lý theo tiêu
chuẩn

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản để học một số
môn như: Phân tích và đầu tư chứng khoán….

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

8

Quản lý tiến trình công việc
bằng phần mềm Essential PIM

Quản lý tiến trình công việc bằng phần mềm Essential PIM
là học phần mang rất nhiều kiến thức quan trọng cho sinh
viên ngành hệ thống thông tin quản lý. Học phần này giúp
sinh viên biết cách quản lý các cơ sở thông tin và lịch làm
việc cá nhân một cách đơn giản và hiệu quả. Phần mềm
Essential PIM là một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong lập kế
hoạch công việc hiện tại cũng như tương lai sắp của mỗi cá
nhân cũng như của đơn vị. Học phần đồng thời cung cấp
kiến thức về quản lý tiến trình công việc, và cách ứng dụng
phần mềm Essential PIM vào trong quá trình học tập và
làm việc.

3
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Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

9

Thương mại di động

Học phần cung cấp cho sinh viên ngành Thương mại điện
tử những nội dung kiến thức cơ bản nhất về thương mại di
động như các khái niệm liên quan, những lĩnh vực ứng
dụng của thương mại di động, vài trò của thương mại di
động đối với sự phát triển của nền kinh tế tại thời điểm
hiện tại và công cụ Boostrap để sinh viên có thể xây dựng
nội dung về website thương mại điện tử phù hợp với mọi
thiết bị di động.

3
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Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

10

Ứng dụng hệ thống ERP trong
doanh nghiệp

Học phần này giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản
nhất về quản trị doanh nghiệp như Khái niệm cơ bản về
doanh nghiệp, Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh
nghiệp, các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp như
quản trị marketing, quản trị chi phí kinh doanh, quản trị
nhân sự, quản trị cung ứng. Thông qua học phần này, sinh
viên sẽ nắm rõ về các loại hình doanh nghiệp, đặc điểm của
từng loại doanh nghiệp và biết được các hoạt động quản trị
cần thiết trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra,
sinh viên còn được tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý tài
nguyên doanh nghiệp (ERP).

2

Kỳ 8

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

- Chuyên ngành Tin học kinh tế, khóa 14 – 15:
TT

Tên môn học

1

Kỹ năng giao tiếp

2

Mạng máy tính trong
doanh nghiệp

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên
Nội dung môn học giới thiệu những vấn đề về giao tiếp như:
2
Kỳ 6
Điểm thường xuyên
nguyên tắc, đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh, những rào cản
30%, Điểm thi kết thúc
trong giao tiếp, tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả, mô hình
học phần 70%,
và kế hoạch giao tiếp. Những nguyên tắc cơ bản khi viết và nói
như nguyên tắc ABC, 3C, 5C. Các kỹ năng truyền thông tin:
Nói – viết, kỹ năng nhận thông tin: Lắng nghe - Ứng xử . Đặc
biệt rèn luyện kỹ năng “lắng nghe” cách ứng xử, một dạng giao
tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua cử chỉ, thái độ, hành vi của đối
tượng. Môn học cũng giới thiệu đặc điểm giao tiếp ở một số
nước có nền văn hóa khác nhau.
Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức tổng quan về mạng
2
Kỳ 5
Điểm thường xuyên
máy tính, các phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng, những
30%, Điểm thi kết thúc
quy tắc truyền thông và các kiến trúc mạng phù hợp với từng
học phần 70%, Hình
quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc thù các loại
thức thi: Tự luận
hình của doanh nghiệp, học phần sẽ hướng dẫn sinh viên thực
hiện thiết lập một hệ thống mạng được theo quy trình phát triển
hệ thống mạng cho doanh nghiệp phù hợp với quy mô và loại
hình của từng đơn vị.
Mục đích môn học

3

Nhập môn kỹ nghệ phần
mềm

4

Quản trị và phát triển ứng
dụng với SQL Server

5

Mô hình toán kinh tế

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về quy trình xây dựng và phát triển một hệ thống thông tin
phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý kinh tế, tài
chính, kế toán, ngân hàng.... Với mỗi hệ thống đặc thù, học
phần cung cấp kiến thức để sinh viên có thể thực hiện: Khảo
sát, phân tích, thiết kế hệ thống và yêu cầu phần mềm từ đó tiến
hành cài đặt, kiểm thử, đảm bảo kiểm chứng và duy trì tính toàn
vẹn cho phần mềm. Đồng thời sinh viên hiểu được phải tạo ra
những kết quả như thế nào trong từng giai đoạn của quy trình
phát triển phần mềm. Từ đây áp dụng các mô hình thiết kế hệ
thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể, sử dụng các Case
Tool để hỗ trợ quá trình phát triển và triển khai phần mềm
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức
tổng quan về quản trị dữ liệu trong doanh nghiệp bao gồm
những yêu cầu về sử dụng dữ liệu, cách tạo chỉ mục, khung
nhìn, thủ tục và hàm, cách thiết lập kết nối truy xuất theo cơ
chế máy chủ và máy trạm, cài đặt ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
cho ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu.
Đồng thời hiểu được tầm quan trọng cũng như xu hướng phát
triển doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.Học phần nêu các
vấn đề cấp thiết trong công tác quản lý dữ liệu tại các loại hình
doanh nghiệp khác nhau, giúp người học có cái nhìn qua đó
ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, các mô hình,
ngôn ngữ thao tác dữ liệu nhằm tối ưu hóa câu truy vấn dữ liệu
trong toàn bộ quá trình quản trị doanh nghiệp.
Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về một số mô hình
toán kinh tế; Mô hình tối ưu tuyến tính; Mô hình phục vụ công
cộng; và Mô hình quản lý dự trữ. Sự tồn tại và vận động của
các đối tượng, quá trình kinh tế - x hội là hết sức phức tạp và
đa dạng. Người ta có thể sự dụng nhiều phương pháp tiếp cận
khác nhau để nghiên cứu, phân tích lý giải sự tồn tại và vận
động này, từ đó tìm cách tác động đến các đối tượng và quá
trình kinh tế nhằm mang lại lợi ích ngày càng to lớn cho chính
bản thân x hội loài người. Mỗi cách tiếp trong những điều kiện

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

6

Kế toán máy

7

Phân tích dữ liệu và dự
báo kinh tế

cụ thể có nhưng ưu, nhược điểm riêng. Phương pháp mô hình là
một trong những phương pháp được xem là hiệu quả nhất trong
nghiên cứu kinh tế - xã hội hiện nay. Phương pháp này kết hợp
được nhiều ưu điểm của cách tiếp cận hiện đại, đặc biệt là cách
tiếp cận của lý thuyết hệ thống, nhờ vậy mà mà nó có thể kế
thừa được thành quả của nhiều cách tiếp cận khác. Đây cũng là
phương pháp khai thác được những công cụ mạnh của toán học,
kỹ thuật tính toán
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin
quản lý kiến thức về kế toán máy như: Khả năng tổ chức kế
toán doanh nghiệp, quy trình và nghiệp vụ kế toán máy, sử
dụng được phần mềm kế toán máy MISA. Kiến thức tiếp thu
môn học này sẽ trở thành một công cụ đắc lực để sinh viên sử
dụng ngay trong thời kỳ thực tập tốt nghiệp và trong công tác
lâu dài sau khi ra trường. Sau khi học môn Kế toán máy, sinh
viên có đủ nền tảng kiến thức để làm việc trong thực tế, có khả
năng cao trong việc tự nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức của các
lĩnh vực kinh tế tài chính liên quan
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên, nhà quản lý, nhà
hoạch định, nhà kinh tế,… những phương pháp phân tích dữ
liệu và dự báo kinh tế để phần nào hỗ trợ cho việc ra quyết định
trong công việc. Như vậy, phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
có một vai trò quan trọng trong các hoạt động của mỗi đơn vị,
mỗi quốc gia …Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế là một học
phần có tính thực tế cao và thú vị nhưng cũng tiềm ẩn nhiều
thách thức. Hiểu được các khái niệm và áp dụng vào việc giải
đáp các bài tập khác nhau có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều
này đòi hỏi sinh viên phải dành nhiều thời gian luyện tập, đặc
biệt là thực hành trên máy tính. Bên cạnh những giờ thực hành
chính thức tại phòng máy tính của trường, làm các bài tập thực
hành ở nhà.

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

3

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

8

Thương mại điện tử

9

Quản lý dự án bằng
Microsoft Project

10

Các phương pháp xử lý
thống kê kinh tế SPSS

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
thương mại điện tử, thị trường điện tử cũng như phạm vi, chức
năng và lợi ích của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, môn học còn giúp người học có khả năng nắm bắt
một số yếu tố cốt lõi khi ứng dụng thương mại điện tử vào
doanh nghiệp như: kết cấu hạ tầng trong thương mại điện tử,
các mô hình kinh doanh, luật thương mại điện tử, hệ thống giao
dịch, cách thức thanh toán và quản trị an toàn thương mại điện
tử,… Trên cơ sở những nghiên cứu về cơ hội, thách thức trong
kinh doanh thông qua các phương tiện điện tử, người học sẽ
giảm thiểu được những rủi ro gặp phải khi làm việc với một hệ
thống thương mại điện tử bất kỳ.
Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về dự án đầu tư như
tổng quan về dự án đầu tư, quá trình lập một dự án đầu tư: Phân
tích kỹ thuật công nghệ, phân tích tài chính, phân tích kinh tế
x hội và môi trường của dự án đầu tư. Thẩm định một dự án
đầu tư: Cơ sở pháp lý, phương pháp và kỹ thuật thẩm định.
Quản lý dự án đầu tư: Nội dung, phương pháp, quản lý thời
gian, tiến độ, phân phối nguồn lực, quản lý chất lượng và rủi ro
của dự án….Không chỉ có vậy, sau khi học xong học phần này
sinh viên sẽ biết cách sử dụng Microsoft Project, từ đó sinh
viên có thể áp dụng phần mềm để quản lý dự án cho các doanh
nghiệp.
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản để học một số
môn như: Phân tích và đầu tư chứng khoán….
Sau khi hoàn thành học phần, người học hiểu được các khái
niệm cơ bản của thống kê; Vận dụng được các phương pháp
phân tích thống kê vào tình huống cụ thể; Phân tích, thiết kế
cuộc điều tra thống kê kinh tế, x hội; Phát triển công cụ hỗ trợ
phục vụ cho thu thập, phân tích thông tin thống kê.

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

2

Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

3

Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

10

Quản trị chuỗi giá trị chiến
lược

11

Quản trị chuỗi cung ứng

12

Hệ thống thông tin quản lý

: Quản trị chuỗi giá trị chiến lược tập trung giới thiệu các nội
dung chính của chuỗi giá trị, quản trị chuỗi giá giá trị, tầm quan
trọng của quản trị chuỗi giá trị chiến lược, ngành hàng và các
mô hình hóa và đánh giá chuỗi giá trị hoặc ngành hàng. Thông
qua môn học, người học hiểu sâu hơn về chuỗi giá trị, những
mối quan hệ trong chuỗi, có khả năng tích hợp được chuỗi giá
trị và chuỗi cung ứng để đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh
nghiệp. Môn học cũng giới thiệu các công cụ áp dụng để xây
dựng chuỗi giá trị hoặc ngành hàng và áp dụng các kỹ thuật
phân tích định tính, phân tích định lượng cho các ngành hàng
cụ thể và phân tích chính sách. Ngoài ra, môn học còn cho thấy
cách thức để các doanh nghiệp vừa và nhỏ hòa nhập vào các
chuỗi giá trị toàn cầu.
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản
trị chuỗi cung ứng, bao gồm các khái niệm, định nghĩa, giá trị,
mục đích, phương pháp và các kỹ thuật, xây dựng hệ thống
quản trị chuỗi cung ứng để người học có được cái nhìn tổng
quát trước khi đi vào chuyên sâu. Ngoài ra, người học sẽ nắm
được một số phương pháp xây dựng quy trình và kiểm tra quy
trình hệ thống xây dựng chuỗi cung ứng.

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70% Hình
thức thi: Tự luận

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
nhất và toàn diện nhất về hệ thống thông tin quản lý như khái
niệm cơ sở về hệ thống thông tin và vai trò của hệ thống thông
tin trong tổ chức, các công nghệ máy tính và truyền thông sử
dụng trong các hệ thống thông tin. Bên cạnh đó, môn học còn
cung cấp kiến thức về các loại hình hệ thống thông tin hỗ trợ
các mức quản lý khác nhau trong tổ chức và các hệ thống thông
tin quản lý tích hợp ứng dụng trong kinh doanh của tổ chức
như: Hệ thống thông tin tài chính, Hệ thống thông tin
Marketing, Hệ thống thông tin sản xuất, Hệ thống thông tin
nguồn nhân lực, Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, Hệ
thống quản trị chuỗi cung cấp, Hệ thống thông tin văn phòng.
Qua đó, giúp cho sinh viên nhận thức được vai trò chiến lược

3

Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

của các hệ thống tin thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất
kinh doanh bằng cách hỗ trợ quá trình ra quyết định và tạo ra
lợi thế cạnh tranh cho tổ chức

13

Xây dựng và Phát triển các Các hệ thống thông tin kinh tế ngày càng một phát triển trên thế
hệ thống thông tin kinh tế
giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, sự ra đời của các ngôn
ngữ lập trình cho phép bạn xây dựng và phát triển các hệ thống
thông tin kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Ở học phần
này sẽ giới thiệu cho người học cách phân tích và thiết kế các
hệ thống thông tin kinh tế với các tính năng trình bày theo từng
chương.

3

Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

- Chuyên ngành Tin học kinh tế, khóa 16:
TT
1

Tên môn học
Pháp luật đại cương

Mục đích môn học
Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức
giáo dục đại cương, đối tượng nghiên cứu là những vấn đề chung
và cơ bản nhất của Nhà nước và pháp luật nói chung và của Nhà
nước và pháp luật nước Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam nói
riêng. Cụ thể, môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về:
nguồn gốc, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật
trong lịch sử; các vấn đề pháp lý cơ bản như: quy phạm pháp
luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật,
trách nhiệm pháp lý, pháp chế x hội chủ nghĩa, hệ thống pháp
luật. Đồng thời, môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
một số ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam
như: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân
sự.

Số tín Lịch trình
chỉ giảng dạy
2

Kỳ 1

Phương pháp đánh giá
sinh viên
Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

2

Toán kinh tế

3

Kinh tế vi mô

4

Quản trị học

5

Tiền tệ ngân hàng

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bài
toán quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải, sơ đồ mạng lưới...
Thông qua các bài toán kinh tế, người học có thể tính toán, phân
tích và lựa chọn các phương án để đưa ra những quyết định trong
hoạt động sản xuất kinh doanh
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động của
nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh
tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lợi
ích... Học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong
nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Qua đó,
sinh viên được cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh tế học,
được trang bị công cụ phân tích để hiểu và giải quyết các vấn đề
cơ bản của nền kinh tế như xác định giá và sản lượng cân bằng,
tối đa hóa lợi ích, lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí.
"Mục tiêu: Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về quản
trị và sự vận dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp: Khái niệm
quản trị, đặc điểm của hoạt động quản trị, vai trò của nhà quản
trị, các kỹ năng cơ bản của nhà quản trị, các cách tiếp cận khác
nhau đối với quản trị; Sự phát triển của các lý thuyết quản trị;
Các chức năng của quản trị như: Chức năng hoạch định, tổ chức,
l nh đạo, quản trị nhân sự, kiểm tra. Học phần còn cập nhật một
số vấn đề mới của lý thuyết quản trị học hiện đại như quản trị
thông tin trong doanh nghiệp và ra quyết định quản trị.
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản để học một số môn
như: Marketing căn bản; Quản lý dự án…."
Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
tiền tệ ngân hàng. Môn học bao hàm những nội dung cơ bản về
Tiền tệ, cung - cầu tiền tệ và lạm phát; thị trường tài chính và l i
suất, hệ thống các tổ chức tài chính; Ngân hàng Trung ương;
Ngân hàng thương mại và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế; tín
dụng; ngân sách Nhà nước; bảo hiểm và tài chính doanh nghiệp

3

Kỳ 1

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Tự luận

3

Kỳ 2

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%, Hình
thức thi: Trắc nghiệm
máy

3

Kỳ 2

"Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Trắc
nghiệm"

3

Kỳ 2

Điểm thường xuyên
40%, Điểm thi kết thúc
học phần 60%,
Hình thức thi: Tự luận

6

Lập trình cơ sở

Học phần tập trung vào giới thiệu những nội dung sau: Trình bày
tổng quan về: các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C, các kiểu dữ
liệu cơ sở, các hàm nhập – xuất chuẩn; Các biến vùng nhớ: hằng,
biến, mảng, các câu lệnh điều khiển; Giới thiệu cách ứng dụng
và phối hợp: dữ liệu, hằng, biến, mảng, và các lệnh điều khiển để
lập trình theo phương cách đơn thể từng hàm; Thiết kế và vận
hành một số chương trình quản lý đơn giản trên máy tính bằng
ngôn ngữ C.

3

Kỳ 2

Điểm thường xuyên
30%,
Điểm thi kết thúc học
phần 70%

- Chuyên ngành Tin học kế toán, khóa 13:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
chỉ giảng dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

1

Phương pháp NCKH
kinh tế

Học phần này cung cấp kiến thức giúp cho sinh viên có thể nhận
dạng, xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, thu thập và phân
tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết báo
cáo nghiên cứu. Sinh viên nắm được nhiều cách thức khác nhau
để tiến hành nghiên cứu. Cách thức nghiên cứu có ảnh hưởng rất
quan trọng đến quá trình giải quyết vấn đề và kết quả nghiên cứu
của người làm khoa học.
Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế tạo cơ sở nền
tảng để sinh viên có những kỹ năng thiết yếu thực hiện khóa luận
tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

2

Kế toán đơn vị hành
chính sự nghiệp

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là học phần đề cập đến
những kiến thức kế toán cơ bản gắn với đặc trưng của các đơn vị
hành chính sự nghiệp, cụ thể học phần cung cấp cho người học
những nội dung cơ bản sau: Khái quát về công tác kế toán của
các đơn vị hành chính sự nghiệp; Nguyên tắc, phương pháp hạch
toán từng phần hành kế toán cụ thể ở đơn vị hành chính sự
nghiệp; Cách lập, đọc các báo cáo tài chính của các đơn vị hành
chính sự nghiệp.
Học phần kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp trang bị cho sinh
viên những kiến thức cơ bản, đồng thời vận dụng được kiến thức

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

đ học và việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, giải quyết được
những vấn đề về chuyên môn kế toán, tổ chức được công tác kế
toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp và ứng dụng các kiến
thức đó vào sử dụng các phần mềm kế toán.
3

Kế toán công

Kế toán công là học phần đề cập đến những kiến thức kế toán cơ
bản đồng thời gắn với đặc trưng của các đơn vị, tổ chức thuộc
lĩnh vực hoạt động nhà nước. Môn học kế toán công sẽ cung cấp
cho người học: Khái quát về đặc điểm, công tác kế toán ở các tổ
chức, đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động nhà nước; Nguyên tắc,
phương pháp hạch toán từng phần hành kế toán cụ thể; Cách lập
các báo cáo tài chính của các tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực
công; Thực hành trên phần mềm kế toán máy MISA
Mimosa.NET 2014.

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

4

Kế toán các ngành kinh
doanh đặc biệt

Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt là học phần đề cập đến
những kiến thức cơ bản về đặc điểm hoạt động kinh doanh, công
tác tổ chức kế toán, kỹ năng về kế toán trong một số phần hành
chủ yếu của các ngành kinh doanh đặc biệt (kinh doanh thương
mại, xây lắp nhận thầu, dịch vụ, xuất nhập khẩu...). Học phần này
sẽ giúp sinh viên có khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề liên
quan đến công tác kế toán trong doanh nghiệp theo đúng quy
định của pháp luật hiện hành, có khả năng tự học để giải quyết
các vấn đề thay đổi về chế độ kế toán phát sinh trong thực tế
công tác sau khi tốt nghiệp.
Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt sẽ cung cấp cho người
học những nội dung cơ bản sau: Kế toán trong doanh nghiệp thương
mại; Kế toán trong doanh nghiệp xuất – nhập khẩu; Kế toán trong
doanh nghiệp xây dựng; Kế toán trong doanh nghiệp du lịch và
dịch vụ; Báo cáo tài chính

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

5

Hệ thống thông tin kế
toán

Học phần Hệ thống thông tin kế toán cung cấp những kiến thức
cơ bản về Hệ thống thông tin kế toán. Môn học sẽ cung cấp thông
tin lý thuyết chủ yếu về khái niệm hệ thống thông tin kế toán,
phân tích, thiết kế hệ thống thông tin kế toán và tổ chức kiểm
soát hệ thống thông tin kế toán trong các chu trình như : Chu

3

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

trình doanh thu, chu trình chi phí, chu trình tài chính, chu trình
chuyển đổi.
Học phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện khả năng chuyên môn về hệ
thống kế toán của sinh viên đang học tập.Hướng dẫn sinh viên sử
dụng một phần mềm kế toán thông dụng.
Học phần cung cấp các kiến thức bổ trợ cùng một số môn như:
Hệ thống thông tin ngân hàng, Kế toán máy, ...
6

Kiểm toán

Học phần này giới thiệu cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin
quản lý những kiến thức cơ bản về kiểm toán như khái niệm, bản
chất, chức năng, đối tượng và phương pháp kiểm toán; các loại
kiểm toán; các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc
chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài
chính; tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các
loại hình kiểm toán khác nhau. Ngoài ra sinh viên còn được tiếp
cận một cách sâu sắc về Hệ thống kiểm soát nội bộ hiện nay của
doanh nghiệp Việt Nam, một hệ thống rất quan trọng đối với
công tác quản lý và điều hành của các doanh nghiệp. Kiến thức
tiếp thu từ học phần này sẽ trở thành một công cụ đắc lực giúp
sinh viên có kỹ năng cơ bản để phân tích, đánh giá tình hình kinh
tế, tài chính doanh nghiệp, những kiến thức không thể thiếu đối
với các sinh viên chuyên ngành kiểm toán, kế toán.

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

7

Kế toán quản trị trong
doanh nghiệp

Học phần kế toán quản trị trong doanh nghiệp sẽ cung cấp cho
sinh viên những nội dung cơ bản nhất về kế toán quản trị bao
gồm kế toán chi phí và giá thành, lập dự toán ngân sách và kiểm
soát chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận,
sử dụng thông tin của kế toán quản trị để đưa ra quyết định. Nội
dung cụ thể của các phần như sau: Kế toán chi phí và giá thành:
cung cấp những thông tin về chi phí như khái niệm, phân loại,
cách xác định chi phí cũng như chu trình xác định giá thành sản
xuất của sản phẩm.; Lập dự toán ngân sách và kiểm soát chi phí:
cung cấp những thông tin liên quan tới ngân sách như khái niệm,
lợi ích, các điều kiện cần thiết để lập ngân sách, các loại ngân
sách cơ bản thuộc ngân sách tổng thể và quy trình kiểm soát chi

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

phí; Phân tích mối quan hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận:
dựa trên những biểu hiện của chi phí, phân tích mối quan hệ giữa
chi phí – khối lượng – lợi nhuận; Sử dụng thông tin kế toán quản
trị để đưa ra quyết định: bao gồm kế toán quản trị với việc ra
quyết định ngắn hạn và kế toán quản trị với việc ra quyết định dài
hạn.
8

Bảo hiểm

Học phần này giới thiệu cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin
quản lý những kiến thức cơ bản về bảo hiểm, các loại bảo hiểm
như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm con
người và bảo hiểm x hội. Ngoài ra sinh viên còn được tiếp cận
một cách sâu sắc về cách thức tính các khoản bảo hiểm của cá
nhân và doanh nghiệp khi tham gia các loại bảo hiểm khác nhau,
một hệ thống rất quan trọng đối với công tác quản lý và điều
hành của các doanh nghiệp. Kiến thức tiếp thu từ học phần này sẽ
trở thành một công cụ đắc lực giúp sinh viên có kỹ năng cơ bản
để phân tích, tính toán rủi ro, những kiến thức không thể thiếu
đối với các sinh viên chuyên ngành kiểm toán, kế toán.

2

Kỳ 7

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

- Chuyên ngành Tin học kế toán, khóa 14:
TT

Tên môn học

1

Mạng máy tính trong
doanh nghiệp

2

Nhập môn kỹ nghệ phần
mềm

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về mạng
2
Kỳ 5
Điểm thường xuyên
máy tính trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được cung cấp các
30%, Điểm thi kết thúc
kiến thức tổng quan về mạng máy tính, các phương tiện truyền
học phần 70%,
dẫn và thiết bị mạng, những quy tắc truyền thông và các kiến trúc
Hình thức thi: Tự luận
mạng phù hợp với từng quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh đó, căn
cứ vào đặc thù các loại hình của doanh nghiệp, học phần sẽ
hướng dẫn sinh viên thực hiện thiết lập một hệ thống mạng được
theo quy trình phát triển hệ thống mạng cho doanh nghiệp phù
hợp với quy mô và loại hình của doanh nghiệp đó.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình xây
2
Kỳ 5
Điểm thường xuyên
dựng và phát triển một hệ thống thông tin phục vụ nhiều lĩnh vực
30%, Điểm thi kết thúc
khác nhau như quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng....
học phần 70%,
Đồng thời hiểu được phải tạo ra những kết quả như thế nào trong
Hình thức thi: Tự luận
Mục đích môn học

từng giai đoạn của quy trình phát triển hệ thống. Từ đây áp dụng
các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ
thể, sử dụng các Case Tool để hỗ trợ quá trình phát triển và triển
khai hệ thống.
Học phần cung cấp cho sinh viên, nhà quản lý, nhà hoạch định,
nhà kinh tế,… những phương pháp phân tích dữ liệu và dự báo
kinh tế để phần nào hỗ trợ cho việc ra quyết định trong công
việc. Như vậy, phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế có một vai trò
quan trọng trong các hoạt động của mỗi đơn vị, mỗi quốc gia …
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin
quản lý như các thành phần, các dạng hệ thống thông tin trong
quản lý. Sinh viên phân biệt và nhận biết được các dạng hệ thống
thông tin hỗ trợ công tác quản lý trong doanh nghiệp

3

Phân tích dữ liệu và dự
báo kinh tế

4

Hệ thống thông tin quản
lý

5

Quản trị và phát triển ứng Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về quản trị dữ
dụng với SQL Server
liệu trong doanh nghiệp bao gồm những yêu cầu về sử dụng dữ
liệu, cách tạo chỉ mục, khung nhìn, thủ tục và hàm, cách thiết lập
kết nối truy xuất theo cơ chế máy chủ và máy trạm, cài đặt ràng
buộc toàn vẹn dữ liệu cho ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn
ngữ thao tác dữ liệu. Đồng thời hiểu được tầm quan trọng cũng
như xu hướng phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
Thanh toán điện tử
Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng
quan về thanh toán trong thương mại điện tử, đặc điểm của thanh
toán điện tử, vai trò, các yêu cầu của hệ thống thanh toán điện tử,
và thực trạng việc thanh toán điện tử tại Việt Nam và trên thế
giới. Một số hệ thống thanh toán điện tử như chuyển tiền điện tử,
các hệ thống thẻ thanh toán, ví thanh toán, ví tiền điện tử, ví tiền
số hóa, séc điện tử hay hóa đơn điện tử. Qua đó, sau khi kết thúc
học phần, sinh viên sẽ có khả năng tư vấn, phân tích và thiết kế,
và ứng dụng việc thanh toán điện tử trong các giao dịch cho các
doanh nghiệp và tổ chức.
Kế toán tài chính
Học phần này giới thiệu cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin
quản lý những kiến thức cơ bản về kế toán tài chính, bao gồm:
Lý thuyết về hạch toán kế toán, các phương pháp hạch toán kế

6

7

3

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

2

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,

8

Kế toán đơn vị hành
chính sự nghiệp

9

Kế toán máy ngân sách
Xã

toán, tổ chức sổ kế toán; Hạch toán tài sản cố định, nguyên vật
liệu và công cụ dụng cụ, tiền lương, các khoản trích theo lương,
hạch toán thành phẩm và tiêu thụ sản phẩm, chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm; Hạch toán kết quả kinh doanh và phân
phối kết quả kinh doanh và báo cáo kế toán tài chính.
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản để học một số môn
như: Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán máy…
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là học phần đề cập đến
những kiến thức kế toán cơ bản gắn với đặc trưng của các đơn vị
hành chính sự nghiệp, cụ thể học phần cung cấp cho người học
những nội dung cơ bản sau: Khái quát về công tác kế toán của
các đơn vị hành chính sự nghiệp; Nguyên tắc, phương pháp hạch
toán từng phần hành kế toán cụ thể ở đơn vị hành chính sự
nghiệp; Cách lập, đọc các báo cáo tài chính của các đơn vị hành
chính sự nghiệp.
Học phần kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp trang bị cho sinh
viên những kiến thức cơ bản, đồng thời vận dụng được kiến thức
đ học và việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, giải quyết được
những vấn đề về chuyên môn kế toán, tổ chức được công tác kế
toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp và ứng dụng các kiến
thức đó vào sử dụng các phần mềm kế toán.
Học phần này giới thiệu lý thuyết và thực hành kế toán ngân sách
x cho những sinh viên chuyên ngành tin học kế toán. Cung cấp
một cách có hệ thống lý thuyết kế toán ngân sách x tại x ,
phường, thị trấn bao gồm: Kế toán tiền, vật tư, Tài sản cố định;
Kế toán thanh toán; Kế toán thu chi ngân sách x và xác định kết
dư ngân sách x và Báo cáo kế toán. Đồng thời sinh viên được
thực hành trên phần mềm kế toán ngân sách x theo quy định của
Nhà nước. Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng
vận dụng kiến thức đ học trong phân tích, xử lý dữ liệu trong các
lĩnh vực để đưa ra quyết định đúng đắn.
Học phần này cung cấp các kiến thức bổ trợ cùng các môn học
khác như: Kế toán tài chính, Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán
máy,….

Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 5

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận
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11

Kế toán thuế

Học phần kế toán thuế sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về
thuế nhằm giúp sinh viên hiểu được tại sao lại phải có thuế; quá
trình phát triển của hệ thống thuế Việt Nam và đặc biệt là những
nội dung cụ thể của các Luật thuế chủ yếu đang được áp dụng
hiện nay như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Đồng thời học phần
còn hướng dẫn sinh viên cách lập và trình bày Báo cáo thuế
nhằm cung cấp thông tin kinh tế, tài chính, thực hiện nghĩa vụ
đối với cơ quan Thuế.
Kế toán các doanh nghiệp Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác kế toán
vừa và nhỏ
trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tổ chức công tác kế toán doanh
nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải
thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định
và đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán bán
hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả, kế toán các khoản
nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính trong
doanh nghiệp.

3

Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận
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Kỳ 6

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

- Chuyên ngành Tin học kế toán, khóa 15:
TT
1

Tên môn học
Kinh tế vĩ mô

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên
Học phần này cung cấp một số vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ
2
Kỳ 3
Điểm thường xuyên
mô, giới thiệu các khái niệm và các nguyên lý cơ bản về hoạt
30%, Điểm thi kết thúc
động tổng thề của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Các
học phần 70%,
kiến thức cơ bản của kinh tế học vĩ mô liên quan đến hạch toán
Hình thức thi: Tự luận
tổng sản phầm và tổng thu nhập quốc dân; Các nhân tố quyết
định đến sản lượng, thất nghiệp, lạm phát, l i suất, tỷ giá hối
đoái, tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu những nội dung chính liên
quan đến tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; Nghiên
cứu các vấn đề trong nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán,
tỷ giá hối đoái và các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; Đưa
ra vai trò của các chính sách kinh tế vĩ mô trong việc ổn định nền
kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với học phần kinh
Mục đích môn học

2

3

4

5

tế vi mô, học phần này giúp cho sinh viên ngành kinh tế và
ngành quản trị văn phòng có những kiến thức cơ bản nhất về
kinh tế học, giúp cho các nhà quản trị tương lai có những kiến
thức cần thiết cho công việc sau này.
Cấu trúc dữ liệu và ứng
Học phần đề cập tới các vấn đề tổ chức, quản lý dữ liệu trong
dụng
quản lý cơ quan, doanh nghiệp hiện nay. Học phần còn đi sâu tìm
hiểu các loại cấu trúc dữ liệu phổ biến hiện đang được sử dụng
trong quản lý tại các đơn vị kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp.
Trên cơ sở các nội dung kiến thức ở trên, nội dung sau của học
phần sẽ tiến hành đề cập sâu tới ứng dụng các cấu trúc dữ liệu để
xử lý, giải quyết các bài toán liên quan tới cấu trúc dữ liệu và tổ
chức dữ liệu trong hoạt động quản lý tại cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp như: Cấu trúc dữ liệu về kế toán, cấu trúc dữ liệu về quản
lý vật tư, cấu trúc dữ liệu lý lao động và tiền lương, cấu trúc dữ
liệu tài chính – ngân hàng
Quản trị học
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị và sự
vận dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp: Khái niệm quản trị,
đặc điểm của hoạt động quản trị, vai trò của nhà quản trị, các kỹ
năng cơ bản của nhà quản trị, các cách tiếp cận khác nhau đối với
quản trị; Sự phát triển của các lý thuyết quản trị; Các chức năng
của quản trị như: Chức năng hoạch định, tổ chức, l nh đạo, quản
trị nhân sự, kiểm tra. Học phần còn cập nhật một số vấn đề mới
của lý thuyết quản trị học hiện đại như quản trị thông tin trong
doanh nghiệp và ra quyết định quản trị.
Thiết kế Cơ sở dữ liệu
Môn học này giới thiệu cho sinh viên các ngành Hệ thống thông
doanh nghiệp
tin quản lý, Thương mại điện tử những kiến thức cơ bản về cơ sở
dữ liệu như các khái niệm về quản lý dữ liệu, mô hình hóa dữ
liệu, quan hệ giữa các thực thể, chuẩn hóa dữ liệu. Môn học đi
sâu nghiên cứu phân tích và thiết kế các bài toán quản lý cơ sở
dữ liệu trong doanh nghiệp như quản lý tiền gửi ngân hàng, tính
thuế, quản lý tiền lương.
Hệ điều hành trong doanh Học phần này cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ điều hành
nghiệp
doanh nghiệp, quá trình phát triển và phân loại hệ điều hành, đặc
điểm của bộ xử lý, cách thức quản lý bộ nhớ, quản lý tập tin,

2

Kỳ 3

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận
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Kỳ 4

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

2

Kỳ 4

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận
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Kỳ 4

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,

6

Nguyên lý kế toán

thiết bị nhập xuất, các giải thuật… Đồng thời ứng dụng sử dụng
hệ điều hành mạng trong các hoạt động quản lý tại doanh nghiệp.
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết kế
toán: Các khái niệm về kế toán, bản chất của kế toán, đối tượng
nghiên cứu của kế toán, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu
cầu của kế toán. Học xong học phần này sinh viên biết cách ghi
sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bút toán điều chỉnh, lập
báo cáo tài chính, cách đánh giá hàng tồn kho và ảnh hưởng các
phương pháp này đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Chính vì vậy, học phần này trang bị cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về lý thuyết hạch toán kế toán, các chế độ Kế
toán – Tài chính hiện hành và nội dung đặc điểm hạch toán kế
toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Học phần này
cũng cung cấp các kiến thức cơ bản để học một số môn như: Kế
toán tài chính; Kế toán máy, Phân tích tình hình tài chính doanh
nghiệp,…

Hình thức thi: Tự luận
3

Kỳ 4

Điểm thường xuyên
30%, Điểm thi kết thúc
học phần 70%,
Hình thức thi: Tự luận

7) Ngành Quản trị văn phòng
- Khóa13:
TT

Tên môn học

1

Tổ chức lập hồ sơ và
quản lý hồ sơ điện tử

2

Bảo quản, tu bổ, phục
chế tài liệu lưu trữ

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên
Sinh viên hiểu về hồ sơ, hồ sơ hiện hành, lập hồ sơ; Phân tích
2
Kỳ 7
- Điểm thường xuyên:
làm rõ mục đích và ý nghĩa của công tác lập hồ sơ đối với hoạt
30%
động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Các phương pháp lập
- Điểm thi kết thúc học
hồ sơ và những nghiệp vụ cần phải tiến hành để đảm bảo chất
phần: 70%
lượng của hồ sơ sau khi được lập; Quy định hiện hành của Nhà
- Hình thức thi: Tự luận
nước về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ hiện hành như
thời gian giao nộp, thủ tục giao nộp và trách nhiệm của cán bộ,
công chức đối với công tác này.
Sinh viên xác định được tầm quan trọng của việc bảo quản, tu bổ
2
Kỳ 7
- Điểm thường xuyên:
và phục chế tài liệu lưu trữ trong các cơ quan nhà nước. Nắm
30%
được những kiến thức cơ bản về các nguyên nhân làm hư hỏng
- Điểm thi kết thúc học
mất mát tài liệu lưu trữ. Hiểu rõ các phương pháp kỹ thuật để bảo
phần: 70%
quản, tu bổ và phục chế tài liệu lưu trữ.
- Hình thức thi: Tự luận
Mục đích môn học

3

Công tác văn thư lữu trữ
trong các doanh nghiệp

4

Văn phòng điện tử

5

Quản lý văn bản đi - đến
điện tử

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng và phương pháp cần thiết
để biết cách bảo quản tài liệu điện tử; quản lý, sắp xếp tài liệu
trong kho lưu trữ; tu bổ phục chế tài liệu điện tử.
Sinh viên nâng cao năng lực tổng hợp, vận dụng các thông tin
vào công tác bảo quản tài liệu điện tử tại một cơ quan cụ thể.
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ
chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp theo quy định
hiện hành của Nhà nước, bao gồm: Công ty TNHH, Công ty Cổ
phần, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân và và các Nhóm
công ty. Trên cơ sở phân tích đặc điểm của các loại hình doanh
nghiệp, sinh viên nắm bắt các kiến thức về tổ chức quản lý và
thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ như: Soạn thảo, ban
hành văn bản trong doanh nghiệp; Tổ chức quản lý và giải quyết
văn bản doanh nghiệp; Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của
doanh nghiệp; Thu thập, bổ sung, phân loại, bảo quản và tổ chức
khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ doanh nghiệp,…Bên cạnh đó,
học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về quản lý Nhà nước
đối với công tác văn thư, lưu trữ tại các doanh nghiệp và chỉ ra
những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của công tác này hiện nay.
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn
phòng và quản trị văn phòng: khái niệm, chức năng, nhiệm vụ
của văn phòng và quản trị văn phòng; những nội dung cơ bản của
hoạt động quản trị văn phòng như tổ chức bộ máy làm việc, tổ
chức nhân sự trong văn phòng; Thu thập, xử lý thông tin và xây
dựng chương trình công tác; Hoạch định và tổ chức các cuộc họp,
các chuyến đi công tác cho l nh đạo; Tổ chức công tác lễ tân
hành chính; Phương thức điều hành và kiểm tra hoạt động của
văn phòng; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công
nghệ thông tin vào công tác văn phòng,... Các quy trình nghiệp
vụ cơ bản của l nh đạo và nhân viên hành chính văn phòng.
Học phần này cung cấp các kiến thức tổng quát về mục đích, yêu
cầu, đặc điểm của quản ý văn bản đi – đến điện tử, từ đó giúp
sinh viên có thể so sánh với tổ chức quản lý văn bản theo phương
pháp truyền thống; giới thiệu một số phần mềm quản lý văn bản
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Tổ chức khai thác sử
dụng tài liệu lưu trữ

7

Ứng dụng 1C vào trong
quản lý văn bản

8

Thông tin phục vụ l nh
đạo, quản lý

phổ biến hiện nay, trong đó hướng dẫn sinh viên áp dụng phần
mềm Quản lý văn bản 1C (ECM). Đồng thời, học phần cung cấp
cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản quản lý văn bản đi,
đến trong môi trường mạng, quy trình và phương pháp quản lý
văn bản đi – đến điện tử. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực
hành để vận dụng các kiến thức đ học nhằm quản lý văn bản điđến điện tử trong các cơ quan, tổ chức.
Môn học này cung cấp những kiến thức như sau cho sinh viên:
giới thiệu về các mục đích tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu
lưu trữ; các hình thức tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu
trữ; môn học giới thiệu các loại công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ;
giới thiệu những quy định của pháp luật Việt Nam về tổ chức
khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; giới thiệu một số biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này; môn học giới thiệu
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức khai thác và sử
dụng tài liệu lưu trữ hiện nay.
Môn học này giới thiệu cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng
sự cần thiết cũng như yêu cầu của ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác văn thư, hướng dẫn người học những kiến thức cơ
bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, bao
gồm: Quản lý văn bản, quản lý công việc, quản lý tài liệu. Sau
khi hoàn thành học phần, người học có khả năng kết hợp với các
kiến thức về xây dựng và thiết kế hệ thống, lập trình đ học ở các
học phần khác để xây dựng chương trình quản lý văn bản, công
việc, hồ sơ tại đơn vị thực tế, góp phần quan trọng trong giảm chi
phí hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý.
Học phần này cung cấp các kiến thức bổ trợ cùng một số môn
như: Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý bằng máy tính,
Nhập môn công tác văn thư, ...
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thông tin và
quản lý; Hiện trạng của hoạt động thông tin khoa học công nghệ
phục vụ quản lý và l nh đạo ở Việt Nam; Các hệ thống thông tin
điển hình phục vụ quản lý và l nh đạo; Các nguyên tắc và các
bước xây đựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý và l nh đạo.
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Quản lý tiến trình công
việc bằng phần mềm
Essential PIM

10

Ứng dụng hệ thống ERP
trong doanh nghiệp

11

Ứng dụng phần mềm
DocPro trong công tác
quản lý và lưu trữ tài liệu
điện tử

Quản lý tiến trình công việc bằng phần mềm Essential PIM là
học phần mang rất nhiều kiến thức quan trọng cho sinh viên
ngành hệ thống thông tin quản lý. Học phần này giúp sinh viên
biết cách quản lý các cơ sở thông tin và lịch làm việc cá nhân
một cách đơn giản và hiệu quả. Phần mềm Essential PIM là một
công cụ hỗ trợ hiệu quả trong lập kế hoạch công việc hiện tại
cũng như tương lai sắp của mỗi cá nhân cũng như của đơn vị.
Học phần đồng thời cung cấp kiến thức về quản lý tiến trình công
việc, và cách ứng dụng phần mềm Essential PIM vào trong quá
trình học tập và làm việc.
Học phần này giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản nhất về
quản trị doanh nghiệp như Khái niệm cơ bản về doanh nghiệp,
Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp, các hoạt động
quản trị trong doanh nghiệp như quản trị marketing, quản trị chi
phí kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị cung ứng. Thông qua
học phần này, sinh viên sẽ nắm rõ về các loại hình doanh nghiệp,
đặc điểm của từng loại doanh nghiệp và biết được các hoạt động
quản trị cần thiết trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra,
sinh viên còn được tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý tài
nguyên doanh nghiệp (ERP).
Học phần này cung cấp cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng
những kiến thức cơ bản về số hóa tài liệu trong công tác quản lý
và lưu trữ tài liệu tại cơ quan tổ chức như khái niệm về số hóa tài
liệu, quy trình số hóa và tầm quan trọng của công tác số hóa tài
liệu. Bên cạnh đó, học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và
kỹ năng ứng dụng hệ thống số hóa phần mềm DocPro, phần mềm
cung cấp các chức năng về Thu nhận và phân loại; Nhận dạng,
bóc tách; Kiểm tra, chỉnh sửa; Quản trị người dùng; Quản lý tài
liệu; Quản lý luồng công việc; Báo cáo thống kê; Sao lưu,
Backup. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng sử
dụng thành thạo và áp dụng phần mềm tại cơ quan tổ chức.
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Tên môn học
Chuẩn quốc tế MOS –
Powerpoint

Mục đích môn học

Học phần này cung cấp cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng
những kiến thức cơ bản về ứng dụng chuẩn quốc tế MOS –
PowerPoint trong việc tạo ra một bản trình chiếu ấn tượng, đảm
bảo cho buổi thuyết trình thành công với rất nhiều phương pháp
như cách trình bày, biên tập, định dạng, kiểm duyệt, quản lý các
phiên bản, bảo mật và ứng dụng vào giải quyết các nghiệp vụ
quản trị văn phòng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên
nắm vững được cấu trúc, thành phần của Microsoft PowerPoint,
có khả năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo, đặc biệt là sử
dụng Microsoft PowerPoint càng được nâng cao khi thực hiện các
bài thực hành.
Ngoài ra, học phần này còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức
cơ bản để sinh viên có kỹ năng soạn thảo bài trình chiếu thành
thạo, qua đó sinh viên có thể hoàn thiện, sử dụng Microsoft
PowerPoint trong quá trình học tập, làm khóa luận…
Phân tích và thiết kế hệ
Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
thống thông tin văn
bản về việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng.
Bao gồm các nội dung chính như các phương pháp luận phân tích
phòng
và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng; các phương pháp thu
thập thông tin; quy trinh nghiệp vụ trong các hệ thống thông tin
văn phòng; quy trình phân tích hệ thống thông tin văn phòng, sử
dụng các dạng biểu đồ như phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ
liệu, biểu đồ luồng thông tin; và các nội dung về thiết kế hệ thống
thông tin văn phòng như thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu.
Qua đó, sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng tư
vấn, phân tích và thiết kế, quản trị các hệ thống thông tin văn
phòng cho các doanh nghiệp và tổ chức.
Quản lý nhà nước trong
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
công tác văn thư - lưu trữ Quản lý nhà nước trong công tác văn thư lưu trữ như: nội dung,
nguyên tắc, công cụ, phương pháp quản lý nhà nước về công tác

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá sinh
chỉ giảng dạy
viên
2
Kỳ 5
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 5

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

2

Kỳ 5

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học

4

Quản trị trang thông tin
điện tử
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Mạng máy tính trong
doanh nghiệp
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Ứng dụng chuẩn ISO
trong công tác hành
chính – văn phòng

văn thư - lưu trữ cũng như hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý nhà
nước về công tác văn thư, lưu trữ từ trung ương đến địa phương ở
Việt Nam hiện nay. Đồng thời, môn học cũng cung cấp những
kiến thức cơ bản về công tác xây dựng, ban hành, chỉ đạo và
hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật nói chung và
văn bản quy phạm pháp luật trong công tác văn thư – lưu trữ nói
riêng. Môn học này góp phần quan trọng cho công tác quản lý
văn bản, hồ sơ, tài liệu lưu trữ và việc vận dụng chúng vào công
tác quản lý văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức.
Học phần cung cấp cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng
những kiến thức cơ bản nhất về quản trị trang thông tin điện tử
như các khái niệm về trang thông tin điện tử, các vấn đề về cơ sở
hạ tầng và bảo mật trang tin điện tử, các nội dung liên quan tới
người sử dụng, các công cụ và nội dung quản trị một trang thông
tin điện tử. Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể quản lý
những trang thông tin tử cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ
cho công việc thực tế của mình khi ra trường.
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về mạng máy
tính trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến
thức tổng quan về mạng máy tính, các phương tiện truyền dẫn và
thiết bị mạng, những quy tắc truyền thông và các kiến trúc mạng
phù hợp với từng quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh đó, căn cứ vào
đặc thù các loại hình của doanh nghiệp, học phần sẽ hướng dẫn
sinh viên thực hiện thiết lập một hệ thống mạng được theo quy
trình phát triển hệ thống mạng cho doanh nghiệp phù hợp với quy
mô và loại hình của doanh nghiệp đó.
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
hệ thống quản lý chất lượng, quy trình xây và áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghiệp
vụ hành chính, văn phòng và văn thư – lưu trữ. Ứng dụng kiến
thức về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào xây dựng các
quy trình, nghiệp vụ trong công tác quản trị văn phòng. Cụ thể là
tổng quan về ISO 9000, cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO, các
nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000, các
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Bảo quản, tu bổ và phục
chế tài liệu điện tử

8

Tổ chức lập hồ sơ và
quản lý hồ sơ điện tử

9

Tổ chức lao động khoa
học và trang thiết bị văn
phòng

yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, ý nghĩa của
việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong công tác quản trị văn
phòng; Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
9000 vào công tác hành chính văn phòng; Ứng dụng ISO
9001:2008 vào công tác văn thư – lưu trữ; Ứng dụng ISO
9001:2008 trong công tác đảm bảo hậu cần.
Sinh viên xác định được tầm quan trọng của việc bảo quản, tu bổ
và phục chế tài liệu lưu trữ trong các cơ quan nhà nước. Nắm
được những kiến thức cơ bản về các nguyên nhân làm hư hỏng
mất mát tài liệu lưu trữ. Hiểu rõ các phương pháp kỹ thuật để bảo
quản, tu bổ và phục chế tài liệu lưu trữ.
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng và phương pháp cần thiết
để biết cách bảo quản tài liệu điện tử; quản lý, sắp xếp tài liệu
trong kho lưu trữ; tu bổ phục chế tài liệu điện tử.
Sinh viên nâng cao năng lực tổng hợp, vận dụng các thông tin vào
công tác bảo quản tài liệu điện tử tại một cơ quan cụ thể.
Sinh viên hiểu về hồ sơ, hồ sơ hiện hành, lập hồ sơ; Phân tích làm
rõ mục đích và ý nghĩa của công tác lập hồ sơ đối với hoạt động
của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Các phương pháp lập hồ sơ
và những nghiệp vụ cần phải tiến hành để đảm bảo chất lượng
của hồ sơ sau khi được lập; Quy định hiện hành của Nhà nước về
việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ hiện hành như thời gian
giao nộp, thủ tục giao nộp và trách nhiệm của cán bộ, công chức
đối với công tác này.
Môn học được kết cấu thành hai phần: phần Tổ chức lao động
khoa học và phần Trang thiết bị văn phòng. Môn học cung cấp
cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ chức lao
động khoa học như cơ sở lý luận, khái niệm, mục đích, ý nghĩa và
các biện pháp tổ chức lao động; những kiến thức cơ bản về vai trò
của trang thiết bị đối với hoạt động của văn phòng cơ quan và
mối quan hệ giữa sự phát triển khoa học công nghệ và hệ thống
trang thiết bị văn phòng. Môn học cũng trang bị cho sinh viên
phương pháp và khả năng vận dụng các biện pháp tổ chức lao
động trong một văn phòng cơ quan cụ thể nhằm nâng cao hiệu

2

Kỳ 6

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 5

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

2

Kỳ 5

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

10

11

12

quả làm việc, đồng thời bảo đảm sức khoẻ cho người lao động;
trang bị những kỹ năng sử dụng thành thạo và hiệu quả các trang
thiết bị văn phòng.
Tổ chức khoa học tài liệu Môn học này cung cấp những kiến thức như sau cho sinh viên:
giới thiệu về các mục đích tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu
lưu trữ
lưu trữ; các hình thức tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu
trữ; môn học giới thiệu các loại công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ;
giới thiệu những quy định của pháp luật Việt Nam về tổ chức
khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; giới thiệu một số biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này; môn học giới thiệu
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức khai thác và sử
dụng tài liệu lưu trữ hiện nay.
Lưu trữ tài liệu điện tử
Trang bị cho sinh viên ngành “quản trị văn phòng” những kiến
thức cơ bản nhất về lưu trữ tài liệu đa phương tiện. Sinh viên sẽ
được cung cấp các kiến thức như: lý luận chung về tài liệu đa
phương tiện, quản lý tài liệu đa phương tiện, thực trạng quản lý
tài liệu đa phương tiện hiện nay. Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc thù
tình hình ứng dụng thực tế tại các cơ quan ban ngành, sinh viên sẽ
được cung cấp những công nghệ mới nhất để triển khai việc quản
lý lưu trữ tài liệu đa phương tiện.
Quản trị nguồn nhân lực Nội dung học phần giới thiệu và đi sâu nghiên cứu các vấn đề
quản trị nguồn nhân lực trong thời đại bùng nổ công nghệ thông
điện tử
tin hiện nay. Các kiến thức chủ yếu của học phần là các lý thuyết
tổng quan về nguồn nhân lực điện tử; phân tích và thiết kế công
việc trong tổ chức; kế hoạch hóa nguồn nhân lực; tuyển dụng và
bố trí nhân lực; tạo động lực lao động; đánh giá thực hiện công
việc; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thu lao lao động; quan
hệ lao động và hợp đồng lao động. Kiến thức của học phần sẽ
trang bị cho sinh viên năng lực nhân biết vấn đề trong quản trị
nguồn nhân lực và vận dụng chúng trong thực tế công tác của
minh đem lại hiệu quả cho tổ chức. Kiến thức của học phần này
hỗ trợ sinh viên và bổ sung kiến thức mới để học tập các học phần
khác.

3

Kỳ 6

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 6

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 6

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

- Khóa 15:
TT

Tên môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên
Học phần này cung cấp một số vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ
2
Kỳ 3
- Điểm thường xuyên:
mô, giới thiệu các khái niệm và các nguyên lý cơ bản về hoạt động
30%
tổng thề của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Các kiến thức
- Điểm thi kết thúc học
cơ bản của kinh tế học vĩ mô liên quan đến hạch toán tổng sản
phần: 70%
phầm và tổng thu nhập quốc dân; Các nhân tố quyết định đến sản
- Hình thức thi: Tự luận
lượng, thất nghiệp, lạm phát, l i suất, tỷ giá hối đoái, tăng trưởng
kinh tế; Giới thiệu những nội dung chính liên quan đến tổng cung,
tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; Nghiên cứu các vấn để trong
nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các
chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; Đưa ra vai trò của các
chính sách kinh tế vĩ mô trong việc ổn định nền kinh tế và thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế.
Mục đích môn học

1

Kinh tế vĩ mô

2

Chuẩn quốc tế MOS
Word

Học phần này cung cấp cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng
những kiến thức cơ bản về ứng dụng chuẩn quốc tế MOS - Word
trong soạn thảo văn bản như cách trình bày, biên tập văn bản, định
dạng văn bản, kiểm duyệt văn bản, quản lý các phiên bản của văn
bản, bảo mật cho văn bản và ứng dụng vào giải quyết các nghiệp
vụ quản trị văn phòng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên
nắm vững được cấu trúc, thành phần của Microsoft Word, có khả
năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo, đặc biệt là sử dụng
Microsoft Word càng được nâng cao khi thực hiện các bài thực
hành.
Ngoài ra, học phần này còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức
cơ bản để sinh viên có kỹ năng soạn thảo văn bản thành thạo, qua
đó sinh viên có thể hoàn thiện, sử dụng Microsoft Word trong quá
trình học tập, làm khóa luận…

3

Kỳ 3

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Quản trị học

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận
dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp: Khái niệm quản trị, đặc
điểm của hoạt động quản trị, vai trò của nhà quản trị, các kỹ năng
cơ bản của nhà quản trị, các cách tiếp cận khác nhau đối với quản

2

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học

trị; Sự phát triển của các lý thuyết quản trị; Các chức năng của
quản trị như: Chức năng hoạch định, tổ chức, l nh đạo, quản trị
nhân sự, kiểm tra. Học phần còn cập nhật một số vấn đề mới của
lý thuyết quản trị học hiện đại như quản trị thông tin trong doanh
nghiệp và ra quyết định quản trị.
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản để học một số môn
như: Marketing căn bản; Quản lý dự án….

phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

4

Chuẩn quốc tế MOS
Excel

Học phần này cung cấp cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng
những kiến thức cơ bản như chỉnh sửa sổ tính Excel, định dạng sổ
tính Excel hay thiết lập in trong sổ tính Excel, sử dụng các hàm
trong Microsoft Excel để xử lý số liệu và ứng dụng vào giải quyết
các nghiệp vụ quản trị văn phòng. Học phần đề cập đến các đặc
điểm mới của Microsoft Excel so với các phiên bản trước, giúp
sinh viên làm quen và nắm được những chức năng căn bản của
Microsoft Excel đ được giải thích chi tiết, đi kèm với các bài
thực hành hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, giúp sinh viên có thể áp
dụng Microsoft Excel vào giải quyết các công việc thực tế để làm
tăng hiệu quả của công việc.
Ngoài ra, học phần này còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức
cơ bản để sinh viên có kỹ năng soạn thảo văn bản thành thạo, qua
đó sinh viên có thể hoàn thiện, sử dụng Excel trong quá trình học
tập, làm đồ án, khóa luận.

3

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

5

Nhập môn công tác lưu
trữ

Học phần Nhập môn công tác lưu trữ trang bị cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn của công tác lưu trữ như:
Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa của tài liệu lưu trữ; Vị trí vai trò của
công tác lưu trữ trong đời sống x hội; Các nội dung trong quản lý
Nhà nước về công tác lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ: Ban hành
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác lưu trữ; Xây dựng bộ máy
quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; Đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trữ. Giới thiệu khái quát
những nghiệp vụ cơ bản được thực hiện trong công tác lưu trữ và
việc ứng dụng kết quả của một số ngành khoa học liên quan vào
công tác lưu trữ. Cùng với môn Nhập môn công tác văn thư, học

2

Kỳ 3

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

phần này cung cấp những kiến thức cần thiết và cơ bản cho sinh
viên ngành Quản trị văn phòng.
6

Nghiệp vụ thư ký văn
phòng

Môn học khái quát những nhiệm vụ cơ bản và vai trò, vị trí của
người thư ký văn phòng ; hướng dẫn những nghiệp vụ cơ bản của
thư ký văn phòng như : nghiệp vụ thu thập và xử lý thông tin, kỹ
năng tham mưu, kỹ năng tổ chức công việc, nghiệp vụ soạn thảo
văn bản và lưu trữ hồ sơ, nghiệp vụ giao tiếp hành chính...Môn
học cũng khái quát những năng lực và phẩm chất cần thiết của
người thư ký văn phòng và hướng dẫn quan hệ ứng xử của người
thư ký văn phòng với l nh đạo và đồng nghiệp.

2

Kỳ 3

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

7

Thủ tục hành chính điện
tử

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
thủ tục hành chính, thủ tục hành chính điện tử, vai trò của chúng
trong đời sống x hội, quy trình cách thức thực hiện thủ tục hành
chính điện tử ở một số lĩnh vực cụ thể và giải pháp đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính hướng tới xây dựng thành công Chính phủ
điện tử ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể vận
dụng kiến thức của môn học trong việc thực hiện thủ tục hành
chính để giải quyết các công việc của bản thân.

2

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

- Khóa 16:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
chỉ giảng dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

1

Pháp luật đại cương

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: nguồn gốc, bản
chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp luật trong lịch sử; các
vấn đề pháp lý cơ bản như: quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật,
thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp
chế x hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật. Đồng thời, môn học
cung cấp những kiến thức cơ bản về một số ngành luật quan trọng
trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Hiến pháp, Luật
Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự.

2

Kỳ 1

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

2

Kinh tế học đại cương

Là môn khoa học về lựa chọn, nghiên cứu các vấn đề cơ bản của
lựa chọn; tính quy luật và xu hướng vận động của kinh tế vi mô;

3

Kỳ 2

- Điểm thường xuyên:
30%

những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của
Chính phủ thông qua các nội dung như: cung và cầu về hàng hóa;
cung và cầu về lao động; cạnh tranh và độc quyền; sản xuất, chi
phí và lợi nhuận; hạn chế của thị trường và vai trò của chính phủ;
đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi
của nền kinh tế trong dài hạn như các nhân tố quyết định tăng
trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu
mô hình tổng cung – tổng cầu, sản lượng cân bằng trong nền kinh
tế mở; giới thiệu lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn, giới
thiệu các chính sách vĩ mô căn bản….

- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Quản trị học

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận
dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp: Khái niệm quản trị, đặc
điểm của hoạt động quản trị, vai trò của nhà quản trị, các kỹ năng
cơ bản của nhà quản trị, các cách tiếp cận khác nhau đối với quản
trị; Sự phát triển của các lý thuyết quản trị; Các chức năng của
quản trị như: Chức năng hoạch định, tổ chức, l nh đạo, quản trị
nhân sự, kiểm tra. Học phần còn cập nhật một số vấn đề mới của
lý thuyết quản trị học hiện đại như quản trị thông tin trong doanh
nghiệp và ra quyết định quản trị.
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản để học một số môn
như: Marketing căn bản; Quản lý dự án….

3

Kỳ 1

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

4

Soạn thảo và ban hành
văn bản điện tử

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ
thuật soạn thảo văn bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn
thảo và ban hành văn bản; nắm được mối liên hệ của môn học với
một số môn học khác.

3

Kỳ 1

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

5

Nhập môn công tác văn
thư

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức khái quát về công
tác văn thư: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác văn thư
trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
Các biện pháp tổ chức quản lý công tác văn thư của nhà nước và tổ
chức văn thư trong từng cơ quan cụ thể; Những nội dung cơ bản
của công tác văn thư: Soạn thảo và ban hành văn bản, tổ chức

3

Kỳ 2

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

quản lý và giải quyết văn bản, tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ,
tổ chức quản lý và sử dụng con dấu; Sự phát triển công công tác
văn thư trong giai đoạn hội nhập quốc tế và việc ứng dụng khoa
học công nghệ vào các khâu nghiệp vụ công tác văn thư.
6

Nhập môn công tác lưu
trữ

Học phần Nhập môn công tác lưu trữ trang bị cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn của công tác lưu trữ như:
Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa của tài liệu lưu trữ; Vị trí vai trò của
công tác lưu trữ trong đời sống x hội; Các nội dung trong quản lý
Nhà nước về công tác lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ: Ban hành
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác lưu trữ; Xây dựng bộ máy
quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; Đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lưu trữ. Giới thiệu khái quát
những nghiệp vụ cơ bản được thực hiện trong công tác lưu trữ và
việc ứng dụng kết quả của một số ngành khoa học liên quan vào
công tác lưu trữ.

3

Kỳ 2

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

8) Ngành Thương mại điện tử
- Khóa 13:
TT
1

2

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy
đánh giá sinh viên
Thuận lợi hóa thương Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về thuận lợi hóa
2
Kỳ 7 - Điểm thường xuyên:
mại và kinh doanh điện thương mại và kinh doanh điện tử, lợi ích và chi phí khi thuận lợi
30%
tử
hóa thương mại. Cũng như cung cấp cho sinh viên về quá trình
- Điểm thi kết thúc học
thuận lợi hóa thương mại cũng như tác dộng của việc thuận lợi hóa
phần: 70%
thươn mại. Bên cạnh đó, môn học cung cấp cho sinh viên những
- Hình thức thi: Tự luận
kiến thức về việc thực hiện tiến trình thuận lợi hóa thương mại và
kinh doanh điện tử như: Các nguyên tắc thực hiện khung chương
trình hành động, đánh giá nhu cầu về thuận lợi hóa thương mại,
thiết lập cơ cấu tổ chức và các biện pháp đ thuận lợi hóa thương
mại và kinh doanh điện tử.
Xây dựng và triển khai Cung cấp cho sinh viên ngành thương mại điện tử các kiến thức cơ
3
Kỳ 7 - Điểm thường xuyên:
ứng dụng TMĐT
bản của trong quy trình triển khai và xây dựng ứng dụng thương
30%
mại điện tử để từ đó sinh viên có thể cài đặt, xây dựng các ứng
- Điểm thi kết thúc học
Tên môn học

Mục đích môn học

dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp.
3

4

5

6

7

8

An toàn và bảo mật Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên ngành: Hệ thống thông
thương mại điện tử
tin quản lý và Thương mại điện tử những kiến thức tổng quan về
an toàn và bảo mật trong giao dịch điện tử, kiến thức về các hệ m
khóa bí mật, công khai. Đồng thời môn học giúp sinh viên có khả
năng xây dựng và triển khai các trang thương mại điện tử trong
thực tế.
Phát triển hệ thống Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm, kiến thức
thương mại điện tử
nền tảng về hệ thống thương mại điện tử, bao gồm: vai trò của các
hệ thống thương mại điện tử trong kinh doanh, quy trình phát triển
một hệ thống thương mại điện tử, các dạng hệ thống thương mại
điện tử.
Phương pháp nghiên Phương pháp nghiên cứu thị trường là học phần chuyên môn thuộc
cứu khoa học kinh tế
kiến thức ngành Hệ thống thông quản lý, chuyên ngành Tin học
Kinh tế. Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan phương
pháp thực hiện một nghiên cứu thị trường. Đồng thời, môn học sẽ
cung cấp các bước, phương pháp cụ thể thực hiện một nghiên cứu
thị trường.
Quản trị tác nghiệp Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tác nghiệp
thương mại điện tử B2C thương mại điện tử theo mô hình B2C, từ đó sinh viên có thêm các
kỹ năng về quản lý, quản trị hệ thống trong hệ thống bán hàng
thương mại điện tử. Ngoài ra sinh viên có thêm kỹ năng trong việc
phát triển hệ thống trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử.
Quản trị dự án CNTT
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và
thái độ làm việc hiệu quả cho hoạt động quản lý hoặc tham gia làm
việc trong các dự án Công nghệ thông tin(CNTT). Sinh viên hiểu
rõ được vai trò quan trọng của quản lý dự án trong việc nâng cao
hiệu quả, thành công của dự án CNTT; hiểu được ảnh hưởng của
ngữ cảnh trong việc thực hiện dự án.
Thương mại di động
Học phần cung cấp cho sinh viên ngành Thương mại điện tử
những nội dung kiến thức cơ bản nhất về thương mại di động như
các khái niệm liên quan, những lĩnh vực ứng dụng của thương mại
di động, vài trò của thương mại di động đối với sự phát triển của

2

Kỳ 7

2

Kỳ 7

2

Kỳ 7

2

Kỳ 7

2

Kỳ 7

3

Kỳ 8

phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

9

10

nền kinh tế tại thời điểm hiện tại.
Lập
trình
website Trang bị cho sinh viên những kiến thức để thực hiện xây dựng lên
thương mại điện tử nâng website thương mại điện tử hoàn chính và an toàn. Sau khi ra
cao
trường, sinh viên có thể xây dựng và vận hành những hệ thống
thương mại điện tử tại các doanh nghiệp.
Nghiên cứu Marketing Trang bị cho sinh viên ngành thương mại điện tử những kiến thức
online
cơ bản nhất và toàn diện nhất về marketing online, nắm bắt nền
tảng, hiện trạng và tiềm năng của marketing online, các phương
pháp marketing qua các kênh mạng x hội, di động,.... Phân tích sự
ảnh hưởng của các nhân tố pháp luật, công nghệ… tới marketing
online, nắm vững được hành vi của khách hàng điện tử. Bên cạnh
đó, sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng xây dựng các
chiến lược định vị và hoạch định marketing online cho doanh
nghiệp.

2

Kỳ 8

3

Kỳ 8

- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

- Khóa 14:
TT

Tên môn học

1

Nhập môn kỹ nghệ
phần mềm

2

Quản trị và phát triển
ứng dụng với SQL
Server

3

Hệ thống thông tin

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá sinh
chỉ giảng dạy
viên
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình xây
2
Kỳ 5 - Điểm thường xuyên:
dựng và phát triển một hệ thống thông tin phục vụ nhiều lĩnh vực
30%
khác nhau như quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng.... Đồng
- Điểm thi kết thúc học
thời hiểu được phải tạo ra những kết quả như thế nào trong từng giai
phần: 70%
đoạn của quy trình phát triển hệ thống. Từ đây áp dụng các mô hình
- Hình thức thi: Tự luận
thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể, sử dụng các
Case Tool để hỗ trợ quá trình phát triển và triển khai hệ thống.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về quản trị dữ
2
Kỳ 5 - Điểm thường xuyên:
liệu trong doanh nghiệp bao gồm những yêu cầu về sử dụng dữ liệu,
30%
cách tạo chỉ mục, khung nhìn, thủ tục và hàm, cách thiết lập kết nối
- Điểm thi kết thúc học
truy xuất theo cơ chế máy chủ và máy trạm, cài đặt ràng buộc toàn
phần: 70%
vẹn dữ liệu cho ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ
- Hình thức thi: Tự luận
liệu. Đồng thời hiểu được tầm quan trọng cũng như xu hướng phát
triển doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin
3
Kỳ 5 - Điểm thường xuyên:
Mục đích môn học

quản lý

4

5

6

quản lý như các thành phần, các dạng hệ thống thông tin trong quản
lý. Sinh viên phân biệt và nhận biết được các dạng hệ thống thông tin
hỗ trợ công tác quản lý trong doanh nghiệp

Mạng máy tính trong Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về mạng máy
doanh nghiệp
tính trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức
tổng quan về mạng máy tính, các phương tiện truyền dẫn và thiết bị
mạng, những quy tắc truyền thông và các kiến trúc mạng phù hợp
với từng quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc thù các
loại hình của doanh nghiệp, học phần sẽ hướng dẫn sinh viên thực
hiện thiết lập một hệ thống mạng được theo quy trình phát triển hệ
thống mạng cho doanh nghiệp phù hợp với quy mô và loại hình của
doanh nghiệp đó.
Marketing điện tử
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất và toàn diện
nhất về marketing điện tử, nắm bắt nền tảng, hiện trạng và tiềm năng
của marketing thương mại điện tử. Phân tích sự ảnh hưởng của các
nhân tố pháp luật, công nghệ… tới marketing điện tử. Từ việc nắm
bắt được hành vi khách hàng sinh viên có khả năng phân tích những
đặc điểm và thói quen mua hàng của khách hàng. Bên cạnh đó, học
phần cung cấp các kiến thức về quản trị tri thức marketing điện tử
giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận nghiên cứu các công nghệ
trong quản trị marketing điện tử trong hiện tại và tương lai. Ngoài ra,
các kiến thức về chiến lược định vị, hoạch định marketing điện tử;
quản trị xúc tiến thương mại điện tử và quản trị phân phối cũng được
đề cập đến giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan và khái quát nhất khi
kiểm tra, đánh giá một chương trình marketing điện tử.
Quản trị quan hệ Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho người học
khách hàng điện tử
những kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành các hoạt động
quản trị thông tin khách hàng và mối quan hệ giữa doanh nghiệp với
khách hàng. Dựa trên các phương tiện kỹ thuật điện tử mà điển hình
là internet, sinh viên sẽ thực hiện công việc quản trị khách hàng một
cách tiên tiến và hiệu quả. Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm
việc được ngay với các hệ thống quản trị, chăm sóc khách hàng hiện
đại của doanh nghiệp.

30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

2

Kỳ 5

2

Kỳ 5

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 5

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

7

8

9

10

11

Quản trị mua – bán Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị mua và
hàng hóa điện tử
bán hàng hóa dựa trên các phương tiện kỹ thuật điện tử. Như đề cập
tới các vấn đề tổng quát về kinh doanh thương mại và các nội dung
trong viêc quản trị kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp; giới
thiệu về việc quản trị mua hàng và dự trữ hàng trong doanh nghiệp,
cụ thể đi sâu vào phân tích quản trị mua hàng, dự trữ bán hàng và
hàng tồn kho; quản trị bán hàng, vai trò và các phương thức bán hàng
trong doanh nghiệp.
Thanh toán điện tử
Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng
quan về thanh toán trong thương mại điện tử, đặc điểm của thanh
toán điện tử, vai trò, các yêu cầu của hệ thống thanh toán điện tử, và
thực trạng việc thanh toán điện tử tại Việt Nam và trên thế giới. Một
số hệ thống thanh toán điện tử như chuyển tiền điện tử, các hệ thống
thẻ thanh toán, ví thanh toán, ví tiền điện tử, ví tiền số hóa, séc điện
tử hay hóa đơn điện tử. Qua đó, sau khi kết thúc học phần, sinh viên
sẽ có khả năng tư vấn, phân tích và thiết kế, và ứng dụng việc thanh
toán điện tử trong các giao dịch cho các doanh nghiệp và tổ chức.
Chứng thực trong Cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản về chứng thực, như Các
thương mại điện tử
khái niệm cơ bản; các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật
thông tin trong thương mại điện tử; chữ ký điện tử, Chữ ký trong
giao dịch, chữ ký số; các phương pháp chứng thực và ứng dụng trong
thương mại điện tử.
Thiết kế website Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng, phương
thương mại điện tử
pháp và các công cụ để thiết kế website thương mại điện tử. Sau khi
ra trường sinh viên có thể vận dụng kiến thức của mình đ học để
thiết kế lên những website thương mại điện tử an toàn và phù hợp
với yêu cầu của khách hàng.

3

Kỳ 5

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 6

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 6

3

Kỳ 6

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận
- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

Xây dựng và triển Cung cấp cho sinh viên ngành thương mại điện tử các kiến thức cơ
khai
ứng
dụng bản của trong quy trình triển khai và xây dựng ứng dụng thương mại
TMĐT
điện tử, các công cụ lập trình để từ đó sinh viên có thể cài đặt, xây
dựng các ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp.

3

Kỳ 6

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

- Khóa 15:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
chỉ giảng dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

1

Kinh tế vĩ mô

Học phần này cung cấp một số vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ
mô, giới thiệu các khái niệm và các nguyên lý cơ bản về hoạt động
tổng thề của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Các kiến thức
cơ bản của kinh tế học vĩ mô liên quan đến hạch toán tổng sản
phầm và tổng thu nhập quốc dân; Các nhân tố quyết định đến sản
lượng, thất nghiệp, lạm phát, l i suất, tỷ giá hối đoái, tăng trưởng
kinh tế; Giới thiệu những nội dung chính liên quan đến tổng cung,
tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; Nghiên cứu các vấn để trong
nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các
chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; Đưa ra vai trò của các chính
sách kinh tế vĩ mô trong việc ổn định nền kinh tế và thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế.

2

Kỳ 3

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

2

Cấu trúc dữ liệu và ứng Học phần đề cập tới các vấn đề tổ chức, quản lý dữ liệu trong quản
dụng
lý cơ quan, doanh nghiệp hiện nay. Học phần còn đi sâu tìm hiểu
các loại cấu trúc dữ liệu phổ biến hiện đang được sử dụng trong
quản lý tại các đơn vị kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp. Trên cơ
sở các nội dung kiến thức ở trên, nội dung sau của học phần sẽ tiến
hành đề cập sâu tới ứng dụng các cấu trúc dữ liệu để xử lý, giải
quyết các bài toán liên quan tới cấu trúc dữ liệu và tổ chức dữ liệu
trong hoạt động quản lý tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Cấu
trúc dữ liệu về kế toán, cấu trúc dữ liệu về quản lý vật tư, cấu trúc
dữ liệu lý lao động và tiền lương, cấu trúc dữ liệu tài chính – ngân
hàng

2

Kỳ 3

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Quản trị học

2

Kỳ 3

- Điểm thường xuyên:
30%

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận
dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp: Khái niệm quản trị, đặc
điểm của hoạt động quản trị, vai trò của nhà quản trị, các kỹ năng

cơ bản của nhà quản trị, các cách tiếp cận khác nhau đối với quản
trị; Sự phát triển của các lý thuyết quản trị; Các chức năng của
quản trị như: Chức năng hoạch định, tổ chức, l nh đạo, quản trị
nhân sự, kiểm tra. Học phần còn cập nhật một số vấn đề mới của lý
thuyết quản trị học hiện đại như quản trị thông tin trong doanh
nghiệp và ra quyết định quản trị.

- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

4

Nguyên lý kế toán

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về nghề nghiệp kế toán 2
như: các đối tượng kế toán, vai trò và chức năng của kế toán trong
doanh nghiệp và các phương pháp kế toán hiện đại.

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

5

Thương mại điện tử

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 2
thương mại điện tử, thị trường điện tử cũng như phạm vi, chức
năng và lợi ích của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, môn học còn giúp người học có khả năng nắm bắt một số
yếu tố cốt lõi khi ứng dụng thương mại điện tử vào doanh nghiệp
như: kết cấu hạ tầng trong thương mại điện tử, các mô hình kinh
doanh, luật thương mại điện tử, hệ thống giao dịch, cách thức thanh
toán và quản trị an toàn thương mại điện tử,… Trên cơ sở những
nghiên cứu về cơ hội, thách thức trong kinh doanh thông qua các
phương tiện điện tử, người học sẽ giảm thiểu được những rủi ro
gặp phải khi làm việc với một hệ thống thương mại điện tử bất kỳ.

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

6

Thiết kế cơ sở dữ liệu Môn học này giới thiệu cho sinh viên các ngành Hệ thống thông tin 2
doanh nghiệp
quản lý, Thương mại điện tử những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ
liệu như các khái niệm về quản lý dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu,
quan hệ giữa các thực thể, chuẩn hóa dữ liệu. Môn học đi sâu
nghiên cứu phân tích và thiết kế các bài toán quản lý cơ sở dữ liệu
trong doanh nghiệp như quản lý tiền gửi ngân hàng, tính thuế, quản
lý tiền lương.

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

7

Hệ điều hành trong Học phần này cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ điều hành 2
doanh nghiệp
doanh nghiệp, quá trình phát triển và phân loại hệ điều hành, đặc
điểm của bộ xử lý, cách thức quản lý bộ nhớ, quản lý tập tin, thiết

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học

bị nhập xuất, các giải thuật… Đồng thời ứng dụng sử dụng hệ điều
hành mạng trong các hoạt động quản lý tại doanh nghiệp.
8

phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

Pháp luật thương mại Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm vững những quy 2
điện tử
định của pháp luật về các hoạt động thương mại theo pháp luật Việt
Nam, bao gồm những nội dung cơ bản: Khái niệm về thương nhân
và về các hoạt động thương mại; các hoạt động thương mại điện tử;
Quyền và nghĩa vụ của các thương nhân trong hoạt động thương
mại điện tử; Nắm được các chế tài trong hoạt động thương mại.

Kỳ 4

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

- Khóa 16:
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
chỉ giảng dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

1

Kinh tế vi mô

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh
tế cơ bản trong kinh tế học nói chung và kinh tế vi mô nói riêng.
Hiểu được những vấn đề liên quan đến cung và cầu, mối quan hệ
giữa cung cầu trên thị trường. Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng,
người sản xuất để có thể hiểu được các hoạt động kinh doanh diễn
ra trên thị trường. Nắm bắt được một số loại hình thị trường cơ
bản, thị trường các yếu tố sản xuất, và vai trò của chính phủ trong
nền kinh tế thị trường, để có thể ra được các quyết định và đánh giá
các vấn đề đang diễn ra trong kinh tế vi mô.

3

Kỳ 2

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

2

Pháp luật thương mại Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm vững những quy
điện tử
định của pháp luật về các hoạt động thương mại theo pháp luật
Việt Nam, bao gồm những nội dung cơ bản: Khái niệm về thương
nhân và về các hoạt động thương mại; các hoạt động thương mại
điện tử; Quyền và nghĩa vụ của các thương nhân trong hoạt động
thương mại điện tử; Nắm được các chế tài trong hoạt động thương
mại.

3

Kỳ 2

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

3

Thương mại điện tử

3

Kỳ 2

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
thương mại điện tử, thị trường điện tử cũng như phạm vi, chức
năng và lợi ích của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, môn học còn giúp người học có khả năng nắm bắt một số

yếu tố cốt lõi khi ứng dụng thương mại điện tử vào doanh nghiệp
như: kết cấu hạ tầng trong thương mại điện tử, các mô hình kinh
doanh, luật thương mại điện tử, hệ thống giao dịch, cách thức
thanh toán và quản trị an toàn thương mại điện tử,… Trên cơ sở
những nghiên cứu về cơ hội, thách thức trong kinh doanh thông
qua các phương tiện điện tử, người học sẽ giảm thiểu được những
rủi ro gặp phải khi làm việc với một hệ thống thương mại điện tử
bất kỳ.
4

Lập trình cơ sở

Cung cấp cho sinh viên ngành những kiến thức về quy trình, kỹ
thuật lập trình để người học xây dựng chương trình giải các bài
toán kinh tế. Kiến thức về công cụ, ngôn ngữ lập trình, tư duy lập
trình để sinh viên có thể phát triển các kỹ năng lập trình và tự mình
có thể xây dựng được các ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, thương
mại điện tử.

- Hình thức thi: Tự luận

3

Kỳ 2

- Điểm thường xuyên:
30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Hình thức thi: Tự luận

Số
TC
2

Lịch trình
giảng dạy
Kỳ 1

Phương pháp đánh giá
sinh viên

3

Kỳ 1

2

Kỳ 1

9) Ngành Truyền thông đa phương tiện
- Khóa 12:
TT

Tên môn

Mục đích môn học

1

Những NLCB của CN
Mác Lê nin 1

2

Anh văn 1

3

Nguyên lý thị giác

Cung cấp các kiến thức về:
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Phép biện chứng duy vật
- Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Cung cấp các kiến thức về:
- Cách sử dụng động từ to be, danh từ số ít, số nhiều.
- Các trạng từ chỉ tần suất.
- Thì hiện tại đơn.
- Cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như thông tin cá
nhân, gia đình, các đồ vật hàng ngày, nơi chốn....
- Cách sử dụng các mẫu câu tiếng Anh trong các tình huống thực
tế.
Cung cấp cho sinh viên hiểu về phạm trù ngôn ngữ mỹ thuật trên

Viết

4

Toán cao cấp

5

Tiếng Việt thực hành

6

Tin học đại cương

7

Những NLCB của CN
Mác Lê nin 2

8

Anh văn 2

góc độ nghiên cứu từ những nguyên lý thị giác và những nguyên
tắc về luật phối cảnh. Bằng kết cấu đường nét, môn học giải thích
rõ sự diễn biến hình ảnh của vật thể trong không gian ba chiều và
trình bày các phương pháp biểu hiện của những hình ảnh đó lên
mặt phẳng hai chiều.
Cung cấp các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như: Tập hợp
và ánh xạ, Ma trận và định thức, Hệ phương trình tuyến tính,
Không gian véc tơ, Ánh xạ tuyến tính
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần cứng và
phần mềm máy tính như: các thiết bị ngoại vi của máy tính, hệ điều
hành máy tính các phần mềm thông dụng trên máy tính; kiến thức
về mạng Internet và cách thức sử dụng mạng Internet phục vụ cho
việc học tập, nghiên cứu và làm việc.
Cung cấp các kiến thức về:
- Học thuyết giá trị
- Học thuyết giá trị thặng dư
- Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư
bản độc quyền nhà nước
- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng x hội chủ
nghĩa
- Những vấn đề chính trị - x hội có tính quy luật trong tiến trình
cách mạng x hội chủ nghĩa
- Chủ nghĩa x hội hiện thực và triển vọng
Cung cấp các kiến thức về:
- Cách sử dụng cách sử dụng thì hiện tương lai gần, thì hiện tại
hoàn thành.
- should/shouldn‟t, have to/don‟t have to.
- can/can‟t, will/won‟t
- Cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như phim ảnh,
khoa học, du lịch....
- Cách sử dụng các mẫu câu tiếng Anh trong các tình huống trong
thực tế.
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Vấn đáp máy
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Hình họa vẽ kỹ thuật

10

Mỹ học đại cương

11

Pháp luật đại cương

12

Hình họa 1

13

Lập trình có cấu trúc

14

Tư tưởng Hồ Chí Minh

15

Anh văn 3

Môn học trang bị cho sinh viên lý thuyết căn bản về việc biểu diễn
các đối tượng hình học cơ bản, khả năng đọc hiểu, thành lập được
các bản vẽ theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và Việt Nam
(TCVN), làm nền tảng nghiên cứu các quy ước, ký hiệu trình bày
trong bản vẽ kỹ thuật, kiến trúc hội hoạ...
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về mỹ học nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về
các phạm trù thẩm mỹ, để từ đó có khả năng cảm thụ, đánh giá và
sáng tạo các giá trị thẩm mỹ.
Trang bị những nội dung cơ bản, quan trọng về nhà nước và pháp
luật cũng như đề cập tới một số ngành luật cơ bản của Việt Nam
hiện nay
Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ,
tương quan đậm nhạt, sáng tối của hình khối… bằng kỹ thuật,
phương pháp cơ bản.
Môn học cung cấp cho sinh viên hệ thống tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và
sự vận dụng những tư tưởng đó vào công cuộc xây dựng đất nước
tiến lên CNXH. Trong đó, ngoài chương mở đầu và chương giới
thiệu về cơ sở hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, môn
học còn cung cấp cho sinh viên những giá trị tư tưởng - lý luận quý
báu của Người về sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ cách mạng
giải phóng dân tộc đến cách mạng XHCN; lý luận về xây dựng
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước pháp quyền dân chủ; tư
tưởng về xây dựng đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư
tưởng về xây dựng nền văn hóa mới, đạo đức mới và con người
mới.
Cung cấp các kiến thức về:
- Cách sử dụng cách sử dụng thì hiện tương lai gần, thì hiện tại
hoàn thành.
- should/shouldn‟t, have to/don‟t have to.
- can/can‟t, will/won‟t
- Cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như phim ảnh,
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Xây dựng bản vẽ kỹ
thuật

17

Bố cục màu
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Hình họa 2
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Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán

20

Đường lối cách mạng
của ĐCS VN

khoa học, du lịch....
- Cách sử dụng các mẫu câu tiếng Anh trong các tình huống trong
thực tế.
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về vẽ kỹ
thuật và cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật
thông qua các kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình
cắt, mặt cắt… Hướng dẫn vẽ bản vẽ kỹ thuật (hình chiếu, hình khối
3D, mô hình 3D) trên phần mềm Autocad với các lệnh vẽ cơ bản
cũng như nâng cao (2D, 3D...). Trang bị cho học sinh kiến thức về
các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ, biết cách tổ chức, trình bày bản
vẽ. Từ đó, sinh viên có thể vẽ và đọc hiểu chính xác bản vẽ kỹ
thuật cơ bản.
Môn học giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên lý, phương
pháp pha mầu, các yêu cầu cần thiết khi xây dựng một bài bố cục
và cách sắp xếp bố cục cơ bản trong thiết kế, cách sắp xếp mầu và
những lỗi trong bố cục.
Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ,
tương quan đậm nhạt, sáng tối của tượng chân dung thạch cao…
bằng kỹ thuật, phương pháp vẽ chì cơ bản.
Môn học tập trung tìm hiểu và nghiên cứu một hệ thống các cấu
trúc dữ liệu và giải thuật từ đơn giản đến phức tạp, có tính ứng
dụng trong thực tế; giới thiệu các phương pháp đánh giá độ phức
tạp thuật toán làm cơ sở cho việc nhận biết và lựa chọn các cấu
trúc dữ liệu và giải thuật hiệu quả khi xây dựng các hệ thống cụ
thể.
Môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là
một trong ba môn lý luận chính trị nhằm trang bị cho sinh viên
những kiến thức cơ bản nhất về đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam. Trong kết cấu của môn học, ngoài chương mở
đầu, nội dung môn học gồm 8 chương: Chương I: Sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (19301945); chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và
đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); chương IV: Đường lối công
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Anh văn 4

22

Kỹ thuật lập trình

23

Toán rời rạc

24

Đồ họa máy tính

25

Dựng hình 3D cơ bản

26

Nhập môn đa phương
tiện

nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng x hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải
quyết các vấn đề x hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại.
- Tổng hợp lại những kiến thức cần thiết để làm được bài thi trình
độ B1.
- Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để hoàn thành các
phần thi nghe, nói, đọc, viết trong bài thi
- Luyện các bài tập và đề thi.
Môn học này trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho sinh viên
về NNLT C++ với lập trình hướng đối tượng và lập trình đồ họa
trên môi trường lập trình Visual Studio 2010.
Đồ họa máy tính là học phần cung cấp kiến thức về phương pháp,
kỹ thuật xử lý đồ họa trên máy tính. Với mục đích trang bị cho sinh
viên lý thuyết cơ bản liên quan đến đồ họa máy tính như: cơ chế
hiển thị hình ảnh, cách thức tổ chức bộ nhớ màn hình, màu sắc và
không gian màu trên máy tính. Tiếp đó, học phần giới thiệu các
thuật toán vẽ đồ họa cơ bản và làm rõ cơ chế xây dựng các đối
tượng hình ảnh trên máy tính, các phép biến đổi đối tượng đồ họa
2D và 3D.
Môn học “Dựng hình 3D cơ bản” cung cấp cho học viên kiến thức
cơ bản và nâng cao về phần mềm 3Ds max (có kết hợp với phần
Photoshop, Plugin Vray) để phục vụ cho công việc thiết kế, xây
dựng mô hình nội (ngoại) thất 3D trên máy tính.
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng
quan về đa phương tiện, các lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện;
Các yêu cầu đối với hệ thống đa phương tiện nhằm đảm bảo chất
lượng dịch vụ; Các nguyên tắc, quy trình, công cụ xây dựng và
phát triển ứng dụng đa phương tiện; Tìm hiểu về các loại dữ liệu đa
phương tiện: âm thanh, hình ảnh, video, văn bản và các kỹ thuật
nén. Môn học có ý nghĩa, vai trò trong việc hỗ trợ sinh viên có tầm
nhìn tổng quan và có các kỹ năng về truyền thông đa phương tiện –
Một lĩnh vực thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.
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34

- Có kiến thức về cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, thiết kế giao diện
website, các sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm Photoshop
- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ
họa tổ chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông.

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để có thể
hiểu và phát triển một ứng dụng windows hoàn chỉnh sử dụng ngôn
ngữ C#, CSDL SQL Server trong môi trường .Net.
Nhiếp ảnh cơ bản
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết
trong việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh
sáng, thời điểm, màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp
lý và màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu
thích nhiếp ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu
thích môi trường, yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh
gọn hiểu và vận dụng đúng theo lý thuyết.
Dựng hình 3D nâng cao Môn học có nội dung sau:
- Dựng hình 3D nâng cao.
- Xây dựng nhân vật.
- Tạo vật liệu nâng cao cho game.
- Thiết kế khung xương.
- Tạo chuyển động nhân vật.
- Thêm các ràng buộc và điều khiển giữa các đối tượng.
Xử lý ảnh
Xử lý ảnh là học phần giúp hoàn thiện tri thức, kĩ năng lập trình xử
lý ảnh số cho sinh viên. Học phần được giảng dạy sau khi sinh viên
kết thúc các môn toán cao cấp và đồ họa máy tính. Với việc sử
dụng tri thức của con người với ảnh số và các kĩ thuật lập trình qua
môn học này sinh viên có khả năng xử lý dữ liệu ảnh một cách
chuyên sâu thay vì chỉ học cách sử dụng phần mềm xử lý ảnh có
sẵn như Photoshop, Paint
Trò chơi đa phương tiện Trò chơi đa phương tiện là môn học cung cấp cho sinh viên theo

Vấn đáp máy

36

Biên tập Audio và
Video

37

Đồ họa 2D ứng dụng 2

38

Kịch bản truyền thông

39

Thiết kế web

học ngành Truyền thông đa phương tiện các kiến thức, nguyên lý,
kỹ năng cơ bản để xây dựng trò chơi 2D. Dựa trên các nguyên lý,
lý thuyết về trò chơi sinh viên có được các tri thức nền tảng để có
thể sáng tạo trò chơi và hiện thực hóa nó.
Trong nội dung môn học trình bày các phương pháp xây dựng,
điều khiển chuyển động trong môi trường đồ họa 2D, xây dựng các
hiệu ứng âm thanh, hình ảnh và các thành phần khác cần thiết cho
một trò chơi 2D. Trò chơi đa phương tiện là môn học tiền đề, cung
cấp kiến thức nền tảng để sinh viên có thể tiếp tục học môn “Điều
khiển mô hình 3D”.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình thao
tác, chỉnh sửa, sắp xếp, lại các bức ảnh, các đoạn âm thanh, đoạn
video để tạo ra những những bức ảnh, những đoạn âm thanh, video
đẹp theo ý muốn của người sử dụng. Đây là một công đoạn trong
quá trình hậu kỳ của các bộ phim, các đoạn quảng cáo hoặc truyền
thông bằng âm thanh, hình ảnh, video.
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về flash, về cách sử dụng
phần mềm macromedia Flash để tạo các hoạt hình động, cung cấp
cho sinh viên các kiến thức về cách tạo các chuyển động, và các
biến đổi hình ảnh trong Flash, cách lồng ghép các âm thanh, video
để tạo thành một clip hoạt hình flash hấp dẫn, cách lập trình với
ngôn ngữ Action Script để tạo ra các web Flash hoặc game Flash
có tương tác
Môn học giúp sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản
về vị trí, vai trò, những yếu tố tác động của kịch bản trong quá
trình sáng tạo sản phẩm truyền thông đối với công chúng. Nắm
được kiến thức tổng quan, lịch sử ra đời, phát triển cũng như các
thể loại phim hoạt hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim
quảng cáo. Biết cách lên ý tưởng, dựng cốt truyện, storyboad cho
phim hoạt hình, phim quảng cáo, và lên ý tưởng, xây dựng cốt
truyện, viết đề cương, phân cảnh, kịch bản chi tiết của phim điện
ảnh, truyền hình.
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để thiết kế
Website. Cắt ảnh sử dụng photoshop, kiến thức về HTML,
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CSS...để có thể thiết kế hoàn chỉnh giao diện trang web.
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Quản lý dự án đa
phương tiện
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Điều khiển mô hình 3D
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Kỹ xảo điện ảnh truyền
hình

44

Bảo mật thông tin đa
phương tiện

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản: chu kì sống, những
giai đoạn của một dự án đa phương tiện, quản lý dự án đa phương
tiện, những kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc lập kế hoạch
dự án, ước lượng chi phí, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý rủi
ro, lựa chọn nhân sự tham gia dự án, điều hành và luân chuyển
nhân sự sao cho phù hợp.
- Hiểu được các tri thức cơ bản của công nghệ 3D cũng như các
tri thức cơ bản về lập trình 3D như việc lập trình trên hệ tọa độ 3
chiều, các tri thức về mô hình và điều khiển mô hình v.v..
- Có khả năng phân tích đưa ra giải pháp hợp lý cho việc thiết kế
một chương trình 3D với đầy đủ các tính năng cần thiết.
- Hiểu rõ mục tiêu học tập và ứng dụng của môn học, từ đó sử
dụng tri thức đ có xây dựng các ứng dụng có ý nghĩa thực tế: thực
tại ảo, mô phỏng tương tác và trò chơi 3D v.v..
- Có khả năng tự cập nhập kiến thức liên quan tới môn học thông
qua các định hướng và chương trình mẫu được phát triển liên tục.
Môn học cung cấp có sinh viên các kiến thức về cách sử dụng phần
mềm After Effect và một số plugin hay sử dụng, các kiến thức về
phim điện ảnh, phim truyền hình và các thủ thuật kỹ năng khi làm
kỹ xảo phim, video quảng cáo, … và có thể áp dụng các kỹ năng
đó để xây dựng một video có các kỹ xảo đẹp, phù hợp với nội dung
video và thể hiện hết được ý đồ của nhà sản xuất.
Bảo mật thông tin đa phương tiện là học phần trang bị cho sinh
viên những kiến thức về phương pháp, kỹ thuật về bảo mật, bảo vệ
đối với dữ liệu đa phương tiện. Cụ thể, sinh viên được cung cấp tri
thức về cấu trúc của dữ liệu đa phương tiện, các hệ m hóa đối
xứng và bất đối xứng sử dụng trong m hóa, bảo mật dữ liệu đa
phương tiện; các kiến thức về bản quyền dữ liệu số, các kỹ thuật
nhúng, thủy vân xác minh thông tin bản quyền trong dữ liệu đa
phương tiện. Kết thúc học phần, sinh viên có khả năng bảo mật,
bảo vệ quản quyền, xác minh nguồn gốc với sản phẩm là dữ liệu đa
phương tiện, từ đó phục vụ công việc liên quan tới xử lý dữ liệu đa
phương tiện
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Lập trình đồ họa

Thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành Đồ họa máy tính, môn học
trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình xử
lý đồ họa 3D. Giới thiệu giao diện lập trình đồ họa OpenGL và một
số giao diện khác như DirectX, Java3D và WPF.
OpenGL là thư viện lập trình đồ họa được sử dụng chính trong
môn học, trình bày các mô hình biểu diễn đối tượng 3D, cách thức
xây dựng và các vấn đề cơ bản liên quan đến việc xử lý đối tượng
đồ họa 3D với OpenGL.
Lập trình web
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để lập trình
Website. Kết hợp với những kiến thức đ học ở môn Thiết kế web,
sinh viên có thể xây dựng một website động sử dụng ngôn ngữ lập
trình PHP (tương tác với server có sử dụng CSDL) hoàn chỉnh.
Công nghệ truyền thông Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về một
đa phương tiện
số hệ thống đa phương tiện và những ứng dụng của các hệ thống
này trong thực tế. Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các
thiết bị được sử dụng trong hệ thống truyền thông đa phương tiện.
Thiết kế hình hiệu
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
phương pháp lên kịch bản, thiết kế, xây dựng hình hiệu, tiêu đề
đoạn video, giới thiệu phim, sản phẩm truyền thông đa phương
tiện.
Dựng phim hoạt hình
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến việc
thiết kế các nhân vật hoạt hình, tạo chuyển động, xây dựng khung
cảnh, hoàn thiện một đoạn phim hoạt hình 3D và các kỹ năng cần
thiết khi xây dựng phim hoạt hình 3D từ đó áp dụng vào các công
việc thực tế trong tương lai.
Công nghệ thực tại ảo
Sau khi học xong môn học, sinh viên nắm được:Kiến thức tổng
quan về thực tại ảo, những thành phần quan trọng trong một hệ
thống thực tại ảo và các ứng dụng trong cuộc sống sử dụng công
nghệ này;Ngôn ngữ VRML và một số ngôn ngữ kịch bản; Có khả
năng phân tích, đưa ra giải pháp hợp lý cho việc thiết kế một ứng
dụng thực tại ảo;
Bảo hộ kiểu dáng và
Môn học cung cấp cho sinh viên những lý luận cơ bản về sở hữu trí
thiết kế công nghiệp
tuệ; những kiến thức pháp lý về quyền tác giả, quyền sở hữu công
nghiệp, cũng như các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu về thiết kế,
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Tự chọn 2: Lập trình
game 3D

trí tuệ đối với các sản phẩm. Nội dung môn học chú trọng đến vấn
đề chính về bảo hộ kiểu dáng và thiết kế công nghiệp. Bên cạnh
đó, môn học đề cập tới vấn đề toàn cầu hóa và vấn đề bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay thông qua tìm hiểu
các công ước quốc tế và các hiệp định thương mại đề cập tới vấn
đề này. Kết thúc môn học sinh viên có được nền tảng tri thức cần
thiết về các yếu tố kỹ thuật và pháp lý nhằm bảo vệ bản quyền với
sản phẩm
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng, các
công nghệ phát triển web 3D; giới thiệu về HTML5 và sử dụng thẻ
HTML5 trong quá trình phát triển web 3D với thư viện WebGL.
Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập trình 3D, các kỹ thuật xây dựng
môi trường 3D như ánh sáng, màu sắc, camera,… đồng thời triển
khai trên môi trường web
Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về TVC, đồng thời
trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quay phim, vai
trò, thể loại, cách thức tiếp cận với mỗi đơn đặt hàng quảng cáo.
Giảng viên giúp sinh viên biến ý tưởng của mình lên thành kịch
bản và thành một TVC hoàn chỉnh.
Trong các buổi lên lớp, giảng viên sẽ giới thiệu lý thuyết song song
với minh họa bằng TVC . Từ đó sinh viên sẽ thực hành bằng cách
xem hoặc phim rồi thảo luận.
Sinh viên chia nhóm (tối đa 3 sinh viên) để lên ý tưởng và thuyết
trình bảo vệ ý tưởng của mình trước giảng viên. Khi ý tưởng và
kịch bản được hoàn thành, Sinh viên bắt đầu tiến hành quay và
dựng TVC
Lập trình trò chơi 3D là học phần giúp hoàn thiện tri thức, kĩ năng
lập trình trò chơi 3D cho sinh viên. Học phần được giảng dạy sau
khi sinh viên kết thúc các môn học liên quan tới dựng hình 3D và
lập trình điều khiển mô hình 3D. Trong đó sinh viên được tiếp thu
các tri thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng trò chơi 3D trên các nền
tảng, thiết bị khác nhau. Về nội dung lý thuyết, học phần cung cấp
các tri thức liên quan tới thư viện, hệ thống đồ họa và các thuật
toán từ cơ bản tới nâng cao trong lập trình trò chơi: điều khiển hệ
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Tự chọn 3: Thiết kế
nhân vật

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
phương pháp thiết kế nhân vật 3D hỗ trợ cho việt phát triển game,
phim hoạt hình... Môn học gồm 4 chương, chương 1 là kiến thức
chung về Thiết kế nhân vật. Chương 2 là các phương pháp thiết kế
nhân vật. Chương 3 là chi tiết hơn về việc thiết kế nhân vật nam
3D trong game. Chương 4 là phần áp vật liệu và vẽ paint cho mô
hình.
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- Khóa 13:
TT

Tên môn

1

Nguyên lý thị giác

2

Hình họa vẽ kỹ thuật

3

Giải phẫu tạo hình

4

Xây dựng bản vẽ kỹ
thuật

Mục đích môn học
Cung cấp cho sinh viên hiểu về phạm trù ngôn ngữ mỹ thuật trên góc độ
nghiên cứu từ những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc về luật phối
cảnh. Bằng kết cấu đường nét, môn học giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh
của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu
hiện của những hình ảnh đó lên mặt phẳng hai chiều.
Môn học trang bị cho sinh viên lý thuyết căn bản về việc biểu diễn các đối
tượng hình học cơ bản, khả năng đọc hiểu, thành lập được các bản vẽ theo
đúng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và Việt Nam (TCVN), làm nền tảng
nghiên cứu các quy ước, ký hiệu trình bày trong bản vẽ kỹ thuật, kiến
trúc hội hoạ...
Giải phẫu tạo hình là một trong những môn học cơ bản của nghệ thuật tạo
hình. Với yêu cầu của nghệ thuật, việc nghiên cứu không đi sâu vào phần
sinh lí mà chủ yếu chú trọng vào hình thái, tỉ lệ, cấu trúc các bộ phận của
cơ thể để vận dụng diễn tả con người trong việc học tập và sáng tác nghệ
thuật tạo hình.Với nghệ thuật tạo hình, việc nghiên cứu cơ thể người giúp
cho sinh viên có thể thể hiện chính xác những hoạt động của nhân vật,
những dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi để diễn tả lên tác phẩm của mình.
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về vẽ kỹ thuật và
cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các
kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt… Hướng
dẫn vẽ bản vẽ kỹ thuật (hình chiếu, hình khối 3D, mô hình 3D) trên phần
mềm Autocad với các lệnh vẽ cơ bản cũng như nâng cao (2D, 3D...).
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6

Nhập môn đa phương
tiện

7

Ngôn ngữ lập trình ứng
dụng

8

Nhiếp ảnh cơ bản

9

Trò chơi đa phương tiện

Trang bị cho học sinh kiến thức về các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ, biết
cách tổ chức, trình bày bản vẽ. Từ đó, sinh viên có thể vẽ và đọc hiểu
chính xác bản vẽ kỹ thuật cơ bản.
Môn học này trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho sinh viên về
NNLT C++ với lập trình hướng đối tượng và lập trình đồ họa trên môi
trường lập trình Visual Studio 2010.
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan
về đa phương tiện, các lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện; Các yêu
cầu đối với hệ thống đa phương tiện nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ;
Các nguyên tắc, quy trình, công cụ xây dựng và phát triển ứng dụng đa
phương tiện; Tìm hiểu về các loại dữ liệu đa phương tiện: âm thanh, hình
ảnh, video, văn bản và các kỹ thuật nén. Môn học có ý nghĩa, vai trò trong
việc hỗ trợ sinh viên có tầm nhìn tổng quan và có các kỹ năng về truyền
thông đa phương tiện – Một lĩnh vực thiết yếu không thể thiếu trong cuộc
sống hiện đại.
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để có thể hiểu và
phát triển một ứng dụng windows hoàn chỉnh sử dụng ngôn ngữ C#,
CSDL SQL Server trong môi trường .Net.
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
Trò chơi đa phương tiện là môn học cung cấp cho sinh viên theo học
ngành Truyền thông đa phương tiện các kiến thức, nguyên lý, kỹ năng cơ
bản để xây dựng trò chơi 2D. Dựa trên các nguyên lý, lý thuyết về trò
chơi sinh viên có được các tri thức nền tảng để có thể sáng tạo trò chơi và
hiện thực hóa nó.
Trong nội dung môn học trình bày các phương pháp xây dựng, điều khiển
chuyển động trong môi trường đồ họa 2D, xây dựng các hiệu ứng âm
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Điều khiển mô hình 3D

thanh, hình ảnh và các thành phần khác cần thiết cho một trò chơi 2D. Trò
chơi đa phương tiện là môn học tiền đề, cung cấp kiến thức nền tảng để
sinh viên có thể tiếp tục học môn “Điều khiển mô hình 3D”.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình thao tác,
chỉnh sửa, sắp xếp, lại các bức ảnh, các đoạn âm thanh, đoạn video để tạo
ra những những bức ảnh, những đoạn âm thanh, video đẹp theo ý muốn
của người sử dụng. Đây là một công đoạn trong quá trình hậu kỳ của các
bộ phim, các đoạn quảng cáo hoặc truyền thông bằng âm thanh, hình ảnh,
video.
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về flash, về cách sử dụng phần
mềm macromedia Flash để tạo các hoạt hình động, cung cấp cho sinh viên
các kiến thức về cách tạo các chuyển động, và các biến đổi hình ảnh trong
Flash, cách lồng ghép các âm thanh, video để tạo thành một clip hoạt hình
flash hấp dẫn, cách lập trình với ngôn ngữ Action Script để tạo ra các web
Flash hoặc game Flash có tương tác
Môn học giúp sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về vị trí,
vai trò, những yếu tố tác động của kịch bản trong quá trình sáng tạo sản
phẩm truyền thông đối với công chúng. Nắm được kiến thức tổng quan,
lịch sử ra đời, phát triển cũng như các thể loại phim hoạt hình, phim điện
ảnh, phim truyền hình, phim quảng cáo. Biết cách lên ý tưởng, dựng cốt
truyện, storyboad cho phim hoạt hình, phim quảng cáo, và lên ý tưởng,
xây dựng cốt truyện, viết đề cương, phân cảnh, kịch bản chi tiết của phim
điện ảnh, truyền hình.
Điều khiển mô hình 3D là học phần giúp hoàn thiện tri thức, kĩ năng lập
trình đồ họa 3D cho sinh viên. Học phần được giảng dạy sau khi sinh viên
kết thúc các môn học lập trình cơ bản, lập trình ứng dụng và dựng hình
3D. Với việc sử dụng XNA framework 4.0 “Điều khiển mô hình 3D”
cung cấp một nền tảng lập trình đồ họa được phát triển bởi Microsoft,
điều đó giúp sinh viên hiểu và nắm rõ thư viện, công cụ tạo ra những ứng
dụng 3D nhanh và hiệu quả. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị
những tri thức cần thiết để xây dựng các hệ thống tương tác 3D: lập trình
trên hệ tọa độ 3 chiều, tương tác với mô hình, camera, xây dựng hiệu
ứng…. Đây là môn học thuộc nhóm các môn chuyên ngành sử dụng
những kiến thức từ môn học trước: “ngôn ngữ lập trình ứng dụng” và
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Vấn đáp máy
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Vấn đáp máy

2

Kỳ 6

Báo cáo

3

Kỳ 7

Vấn đáp máy

“thiết kế mô hình 3D” để tạo ra sản phẩm tương tác 3D hoàn thiện.
14

Kỹ xảo điện ảnh truyền
hình

15

Lập trình đồ họa

16

Công nghệ truyền thông
đa phương tiện

17

Thiết kế hình hiệu

18

Dựng phim hoạt hình

19

Công nghệ thực tại ảo

Môn học cung cấp có sinh viên các kiến thức về cách sử dụng phần mềm
After Effect và một số plugin hay sử dụng, các kiến thức về phim điện
ảnh, phim truyền hình và các thủ thuật kỹ năng khi làm kỹ xảo phim,
video quảng cáo, … và có thể áp dụng các kỹ năng đó để xây dựng một
video có các kỹ xảo đẹp, phù hợp với nội dung video và thể hiện hết được
ý đồ của nhà sản xuất.
Thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành Đồ họa máy tính, môn học trang bị
cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình xử lý đồ họa 3D.
Giới thiệu giao diện lập trình đồ họa OpenGL và một số giao diện khác
như DirectX, Java3D và WPF.
OpenGL là thư viện lập trình đồ họa được sử dụng chính trong môn học,
trình bày các mô hình biểu diễn đối tượng 3D, cách thức xây dựng và các
vấn đề cơ bản liên quan đến việc xử lý đối tượng đồ họa 3D với OpenGL.
Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về một số hệ
thống đa phương tiện và những ứng dụng của các hệ thống này trong thực
tế. Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các thiết bị được sử dụng
trong hệ thống truyền thông đa phương tiện.
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương
pháp lên kịch bản, thiết kế, xây dựng hình hiệu, tiêu đề đoạn video, giới
thiệu phim, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến việc thiết kế
các nhân vật hoạt hình, tạo chuyển động, xây dựng khung cảnh, hoàn
thiện một đoạn phim hoạt hình 3D và các kỹ năng cần thiết khi xây dựng
phim hoạt hình 3D từ đó áp dụng vào các công việc thực tế trong tương
lai.
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về thực tại ảo - một
công nghệ để mô phỏng thế giới thực xung quanh chúng ta; các thành phần
của một hệ thống thực tại ảo; các thiết bị cơ bản của một hệ thống thực tại
ảo và một số ứng dụng chính của thực tại ảo trong cuộc sống hiện nay.
Ngoài những kiến thức tổng quan, môn học trình bày về ngôn ngữ VRML
để xây dựng các mô hình mô phỏng và các ngôn ngữ kịch bản hỗ trợ
trong VRML.
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- Khóa 14, 15:
TT

Tên môn

Mục đích môn học

Số TC

Lịch trình Phương pháp đánh
giảng dạy
giá sinh viên

1

Anh văn 1

Cung cấp các kiến thức về:
- Cách sử dụng động từ to be, danh từ số ít, số nhiều.
- Các trạng từ chỉ tần suất.
- Thì hiện tại đơn.
- Cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như thông tin cá nhân,
gia đình, các đồ vật hàng ngày, nơi chốn....
- Cách sử dụng các mẫu câu tiếng Anh trong các tình huống thực tế.

3

Kỳ 1

2

Nguyên lý thị giác

Cung cấp cho sinh viên hiểu về phạm trù ngôn ngữ mỹ thuật trên góc độ
nghiên cứu từ những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc về luật phối
cảnh. Bằng kết cấu đường nét, môn học giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh
của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu
hiện của những hình ảnh đó lên mặt phẳng hai chiều.

2

Kỳ 1

Viết

3

Giải phẫu tạo hình

Giải phẫu tạo hình là một trong những môn học cơ bản của nghệ thuật tạo
hình. Với yêu cầu của nghệ thuật, việc nghiên cứu không đi sâu vào phần
sinh lí mà chủ yếu chú trọng vào hình thái, tỉ lệ, cấu trúc các bộ phận của
cơ thể để vận dụng diễn tả con người trong việc học tập và sáng tác nghệ
thuật tạo hình.Với nghệ thuật tạo hình, việc nghiên cứu cơ thể người giúp
cho sinh viên có thể thể hiện chính xác những hoạt động của nhân vật,
những dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi để diễn tả lên tác phẩm của mình.

2

Kỳ 2

Tự luận

4

Hình họa vẽ kỹ thuật

Môn học trang bị cho sinh viên lý thuyết căn bản về việc biểu diễn các đối
tượng hình học cơ bản, khả năng đọc hiểu, thành lập được các bản vẽ theo
đúng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và Việt Nam (TCVN), làm nền tảng
nghiên cứu các quy ước, ký hiệu trình bày trong bản vẽ kỹ thuật, kiến
trúc hội hoạ...

2

Kỳ 2

Tự luận

5

Bố cục màu

Môn học giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên lý, phương pháp pha
mầu, các yêu cầu cần thiết khi xây dựng một bài bố cục và cách sắp xếp
bố cục cơ bản trong thiết kế, cách sắp xếp mầu và những lỗi trong bố cục.

3

Kỳ 3

Vẽ

6

Hình họa 2

Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương
quan đậm nhạt, sáng tối của tượng chân dung thạch cao… bằng kỹ thuật,
phương pháp vẽ chì cơ bản.

3

Kỳ 3

Vẽ

7

Xây dựng bản vẽ kỹ
thuật

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về vẽ kỹ thuật và
cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các
kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt… Hướng
dẫn vẽ bản vẽ kỹ thuật (hình chiếu, hình khối 3D, mô hình 3D) trên phần
mềm Autocad với các lệnh vẽ cơ bản cũng như nâng cao (2D, 3D...).
Trang bị cho học sinh kiến thức về các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ, biết
cách tổ chức, trình bày bản vẽ. Từ đó, sinh viên có thể vẽ và đọc hiểu
chính xác bản vẽ kỹ thuật cơ bản.

3

Kỳ 3

Vấn đáp máy

8

Đồ họa 2D ứng dụng 1

- Có kiến thức về cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, thiết kế giao diện website, các
sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm Photoshop
- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ họa tổ
chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông

2

Kỳ 4

Vấn đáp máy

9

Hình họa 3

Qua môn học, sinh viên có thể nhận thức đúng về cấu trúc cơ thể người và
có thể mô phỏng được cơ thể con người thông qua kiến thức đ được học,
ngoài ra còn hiểu được vẻ đẹp hình khối, đường nét, đậm nhạt trong giới
tự nhiên và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

3

Kỳ 4

Vẽ

10

Kỹ thuật lập trình

Môn học này trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho sinh viên về
NNLT C++ với lập trình hướng đối tượng và lập trình đồ họa trên môi
trường lập trình Visual Studio 2010

3
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11

Đồ họa 2D ứng dụng 2

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về flash, về cách sử dụng phần
mềm macromedia Flash để tạo các hoạt hình động, cung cấp cho sinh viên
các kiến thức về cách tạo các chuyển động, và các biến đổi hình ảnh trong
Flash, cách lồng ghép các âm thanh, video để tạo thành một clip hoạt hình
flash hấp dẫn, cách lập trình với ngôn ngữ Action Script để tạo ra các web
Flash hoặc game Flash có tương tác

2

Kỳ 5

Vấn đáp máy

12

Đồ họa máy tính

Đồ họa máy tính là học phần cung cấp kiến thức về phương pháp, kỹ
thuật xử lý đồ họa trên máy tính. Với mục đích trang bị cho sinh viên lý
thuyết cơ bản liên quan đến đồ họa máy tính như: cơ chế hiển thị hình

3

Kỳ 5

Vấn đáp máy

ảnh, cách thức tổ chức bộ nhớ màn hình, màu sắc và không gian màu trên
máy tính. Tiếp đó, học phần giới thiệu các thuật toán vẽ đồ họa cơ bản và
làm rõ cơ chế xây dựng các đối tượng hình ảnh trên máy tính, các phép
biến đổi đối tượng đồ họa 2D và 3D.
13

Nhập môn đa phương
tiện

Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan
về đa phương tiện, các lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện; Các yêu
cầu đối với hệ thống đa phương tiện nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ;
Các nguyên tắc, quy trình, công cụ xây dựng và phát triển ứng dụng đa
phương tiện; Tìm hiểu về các loại dữ liệu đa phương tiện: âm thanh, hình
ảnh, video, văn bản và các kỹ thuật nén. Môn học có ý nghĩa, vai trò trong
việc hỗ trợ sinh viên có tầm nhìn tổng quan và có các kỹ năng về truyền
thông đa phương tiện – Một lĩnh vực thiết yếu không thể thiếu trong cuộc
sống hiện đại.

2

Kỳ 5

TN máy

14

Biên tập audio và video

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình thao tác,
chỉnh sửa, sắp xếp, lại các bức ảnh, các đoạn âm thanh, đoạn video để tạo
ra những những bức ảnh, những đoạn âm thanh, video đẹp theo ý muốn
của người sử dụng. Đây là một công đoạn trong quá trình hậu kỳ của các
bộ phim, các đoạn quảng cáo hoặc truyền thông bằng âm thanh, hình ảnh,
video.

2

Kỳ 6

Vấn đáp máy

15

Ngôn ngữ lập trình ứng
dụng

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để có thể hiểu và
phát triển một ứng dụng windows hoàn chỉnh sử dụng ngôn ngữ C#,
CSDL SQL Server trong môi trường .Net.

3

Kỳ 6

Vấn đáp máy

16

Thiết kế web

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để thiết kế Website.
Cắt ảnh sử dụng photoshop, kiến thức về HTML, CSS...để có thể thiết kế
hoàn chỉnh giao diện trang web

2

Kỳ 6

Vấn đáp máy

17

Lập trình web

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để lập trình Website.
Kết hợp với những kiến thức đ học ở môn Thiết kế web, sinh viên có thể
xây dựng một website động sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP (tương tác
với server có sử dụng CSDL) hoàn chỉnh

2

Kỳ 7

Vấn đáp máy

18

Dựng hình 3D cơ bản

Môn học “Dựng hình 3D cơ bản” cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản
và nâng cao về phần mềm 3Ds max (có kết hợp với phần Photoshop,
Plugin Vray) để phục vụ cho công việc thiết kế, xây dựng mô hình nội

3

Kỳ 4

Vấn đáp máy

(ngoại) thất 3D trên máy tính.
19

Dựng hình 3D nâng cao

Môn học có nội dung sau:
- Dựng hình 3D nâng cao
- Xây dựng nhân vật.
- Tạo vật liệu nâng cao cho game.
- Thiết kế khung xương.
- Tạo chuyển động nhân vật.
- Thêm các ràng buộc và điều khiển giữa các đối tượng.

3

Kỳ 5

Vấn đáp máy

20

Lập trình đồ họa căn
bản

Thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành Đồ họa máy tính, môn học trang bị
cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình xử lý đồ họa 3D.
Giới thiệu giao diện lập trình đồ họa OpenGL và một số giao diện khác
như DirectX, Java3D và WPF.
OpenGL là thư viện lập trình đồ họa được sử dụng chính trong môn học,
trình bày các mô hình biểu diễn đối tượng 3D, cách thức xây dựng và các
vấn đề cơ bản liên quan đến việc xử lý đối tượng đồ họa 3D với OpenGL.

3

Kỳ 5

Vấn đáp máy

21

Kịch bản truyền thông

Môn học giúp sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về vị trí,
vai trò, những yếu tố tác động của kịch bản trong quá trình sáng tạo sản
phẩm truyền thông đối với công chúng. Nắm được kiến thức tổng quan,
lịch sử ra đời, phát triển cũng như các thể loại phim hoạt hình, phim điện
ảnh, phim truyền hình, phim quảng cáo. Biết cách lên ý tưởng, dựng cốt
truyện, storyboad cho phim hoạt hình, phim quảng cáo, và lên ý tưởng,
xây dựng cốt truyện, viết đề cương, phân cảnh, kịch bản chi tiết của phim
điện ảnh, truyền hình.

2

Kỳ 6

Báo cáo

22

Bảo hộ kiểu dáng và
thiết kế công nghiệp

Môn học cung cấp cho sinh viên những lý luận cơ bản về sở hữu trí tuệ;
những kiến thức pháp lý về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, cũng
như các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu về thiết kế, trí tuệ đối với các sản
phẩm. Nội dung môn học chú trọng đến vấn đề chính về bảo hộ kiểu dáng
và thiết kế công nghiệp. Bên cạnh đó, môn học đề cập tới vấn đề toàn cầu
hóa và vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay thông
qua tìm hiểu các công ước quốc tế và các hiệp định thương mại đề cập tới
vấn đề này. Kết thúc môn học sinh viên có được nền tảng tri thức cần thiết
về các yếu tố kỹ thuật và pháp lý nhằm bảo vệ bản quyền với sản phẩm
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Thiết kế hình hiệu

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương
pháp lên kịch bản, thiết kế, xây dựng hình hiệu, tiêu đề đoạn video, giới
thiệu phim, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
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Thực hành đa phương
tiện 1

Sinh viên thực hành trên phòng công nghệ thực tại ảo, cụ thể: làm quen
với trang thiết bị, cách kết nối, chuẩn dữ liệu, lập trình trên dữ liệu 3D thu
được.Thông qua các bài thực hành được thiết kế sẵn, sinh viên tự phát
triển và xây dựng các ứng dụng đa phương tiện với hệ thống trang thiết bị
thực tại ảo.
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Trò chơi đa phương tiện

Trò chơi đa phương tiện là môn học cung cấp cho sinh viên theo học
ngành Truyền thông đa phương tiện các kiến thức, nguyên lý, kỹ năng cơ
bản để xây dựng trò chơi 2D. Dựa trên các nguyên lý, lý thuyết về trò
chơi sinh viên có được các tri thức nền tảng để có thể sáng tạo trò chơi và
hiện thực hóa nó.
Trong nội dung môn học trình bày các phương pháp xây dựng, điều khiển
chuyển động trong môi trường đồ họa 2D, xây dựng các hiệu ứng âm
thanh, hình ảnh và các thành phần khác cần thiết cho một trò chơi 2D. Trò
chơi đa phương tiện là môn học tiền đề, cung cấp kiến thức nền tảng để
sinh viên có thể tiếp tục học môn “Điều khiển mô hình 3D”.
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Công nghệ thực tại ảo

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về thực tại ảo - một
công nghệ để mô phỏng thế giới thực xung quanh chúng ta; các thành
phần của một hệ thống thực tại ảo; các thiết bị cơ bản của một hệ thống
thực tại ảo và một số ứng dụng chính của thực tại ảo trong cuộc sống hiện
nay.
Ngoài những kiến thức tổng quan, môn học trình bày về ngôn ngữ VRML
để xây dựng các mô hình mô phỏng và các ngôn ngữ kịch bản hỗ trợ
trong VRML.
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Công nghệ web 3D

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng, các công nghệ
phát triển web 3D; giới thiệu về HTML5 và sử dụng thẻ HTML5 trong
quá trình phát triển web 3D với thư viện WebGL. Trang bị cho sinh viên
kỹ năng lập trình 3D, các kỹ thuật xây dựng môi trường 3D như ánh sáng,
màu sắc, camera,… đồng thời triển khai trên môi trường web
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Điều khiển mô hình 3D

Điều khiển mô hình 3D là học phần giúp hoàn thiện tri thức, kĩ năng lập
trình đồ họa 3D cho sinh viên. Học phần được giảng dạy sau khi sinh viên
kết thúc các môn học lập trình cơ bản, lập trình ứng dụng và dựng hình
3D. Với việc sử dụng XNA framework 4.0 “Điều khiển mô hình 3D”
cung cấp một nền tảng lập trình đồ họa được phát triển bởi Microsoft,
điều đó giúp sinh viên hiểu và nắm rõ thư viện, công cụ tạo ra những ứng
dụng 3D nhanh và hiệu quả. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị
những tri thức cần thiết để xây dựng các hệ thống tương tác 3D: lập trình
trên hệ tọa độ 3 chiều, tương tác với mô hình, camera, xây dựng hiệu
ứng…. Đây là môn học thuộc nhóm các môn chuyên ngành sử dụng
những kiến thức từ môn học trước: “ngôn ngữ lập trình ứng dụng” và
“thiết kế mô hình 3D” để tạo ra sản phẩm tương tác 3D hoàn thiện.
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Thực hành đa phương
tiện 2

Sinh viên thực hành các module mô phỏng chuyên sâu trên phòng
công nghệ thực tại ảo. Thông qua các bài thực hành được thiết kế sẵn,
sinh viên tự phát triển và xây dựng các ứng dụng đa phương tiện với hệ
thống trang thiết bị thực tại ảo.
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Quản lý dự án đa
phương tiện

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản: chu kì sống, những giai đoạn
của một dự án đa phương tiện, quản lý dự án đa phương tiện, những kiến
thức và kỹ năng liên quan đến việc lập kế hoạch dự án, ước lượng chi phí,
quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý rủi ro, lựa chọn nhân sự tham gia dự
án, điều hành và luân chuyển nhân sự sao cho phù hợp
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Môn học mỹ thuật đại cương là môn học nghiên cứu về những kiến thức
cơ bản nhất của nghệ thuật tạo hình cụ thể như Hội họa, Điêu khắc, Đồ
họa, trong đó trọng tâm là các yếu tố tạo hình và các chất liệu trong nghệ
thuật tạo hình, giúp sinh viên hiểu rõ và nắm được những kiến thức cơ
bản phục vụ cho quá trình sáng tác.
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Danh sách các môn tự chọn
1

Tự chọn 1
Mỹ thuật đại cương

2

5

6

Tự chọn 2
Cơ sở văn hóa Việt
Nam

Cơ sở văn hoá Việt Nam là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về văn hoá học nói chung và văn hoá Việt Nam nói
riêng.
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Mỹ học đại cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
mỹ học nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về các phạm trù
thẩm mỹ, để từ đó có khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo các giá trị
thẩm mỹ.
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Thiết kế đồ họa game
2D

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong việc sử dụng thiết kế
hình ảnh, màu sắc, âm thanh trong thiết kế đồ họa game 2D. Kết thúc môn
học sinh viên có thể thiết kế đồ họa và âm thanh cho game 2D, mang tính
sáng tạo cao, thẩm mỹ, ý tưởng và đồ họa
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Thiết kế hoạt hình 2D

Môn học giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình
thành, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt hình 2D, trang bị kiến thức về quy
trình làm phim hoạt hình, cách sử dụng phần mềm Illutrator tạo hình
thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình
dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng, tô vẽ đối tượng,
cung cấp nhiều hiệu ứng để vẽ các hình khối, vật thể để vẽ, thiết kế nhân
vật, bối cảnh trong phim hoạt hình và từ đó đưa sang phần mềm Adobe
After effect để tạo chuyển động, chèn âm thanh, ánh sáng cho phù hợp.
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Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
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Tự chọn 5

Tự chọn 6
Nhiếp ảnh cơ bản

và vận dụng đúng theo lý thuyết.
Kỹ xảo điện ảnh truyền
hình

7

8

Môn học cung cấp có sinh viên các kiến thức về cách sử dụng phần mềm
After Effect và một số plugin hay sử dụng, các kiến thức về phim điện
ảnh, phim truyền hình và các thủ thuật kỹ năng khi làm kỹ xảo phim,
video quảng cáo, … và có thể áp dụng các kỹ năng đó để xây dựng một
video có các kỹ xảo đẹp, phù hợp với nội dung video và thể hiện hết được
ý đồ của nhà sản xuất.
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Thiết kế hoạt hình 3D

Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để xây dựng phim hoạt hình
sử dụng của phần mềm Maya, bao gồm:
- Xây dựng nhân vật và cảnh quan (có thể sử dụng lại mô hình 3D đ
dựng sẵn trên 3Ds max để Import vào Maya).
- Tạo các trạng thái cảm xúc của nhân vật với Blend Shape.
- Xây dựng khung xương cho mô hình.
- Tạo chuyển động cho mô hình.
- Lên kịch bản cho một đoạn phim hoạt hình
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Hệ thống nhúng đa
phương tiện

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hệ thống nhúng; các
thành phần phần cứng và phần mềm của các hệ thống nhúng; các vấn đề
liên quan đến thiết kế và cài đặt các hệ thống nhúng.
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Lập trình trò chơi trên
thiết bị di động

Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chuyên sâu
về lập trình trò chơi trên các thiết bị di động; những kiến thức tổng quan
về lập trình di động, phân loại các hệ điều hành phổ biến và đặc trưng đối
với từng loại; các yêu cầu đối với trò chơi trên di động, cách thức triển
khai trò chơi trên môi trường thực tế và hướng dẫn thực hiện những chức
năng đặc trưng đối với trò chơi trên thiết bị di động. Đây là môn học bổ
trợ cho học phần Trò chơi đa phương tiện đ được học trước đó.
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Lập trình đồ họa nâng
cao

Thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành Đồ họa máy tính, môn học trang bị
cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình xử lý đồ họa 3D.
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Tự chọn 7

Tự chọn 8

Giới thiệu giao diện lập trình đồ họa OpenGL và một số giao diện khác
như DirectX, Java3D và WPF.
OpenGL là thư viện lập trình đồ họa được sử dụng chính trong môn học,
trình bày các mô hình biểu diễn đối tượng 3D, cách thức xây dựng và các
vấn đề cơ bản liên quan đến việc xử lý đối tượng đồ họa 3D với OpenGL.
9

Tự chọn 9
Công nghệ truyền thông
đa phương tiện

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về một số hệ
thống đa phương tiện và những ứng dụng của các hệ thống này trong thực
tế. Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các thiết bị được sử dụng
trong hệ thống truyền thông đa phương tiện.
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Bảo mật thông tin đa
phương tiện

Bảo mật thông tin đa phương tiện là học phần trang bị cho sinh viên
những kiến thức về phương pháp, kỹ thuật về bảo mật, bảo vệ đối với dữ
liệu đa phương tiện. Cụ thể, sinh viên được cung cấp tri thức về cấu trúc
của dữ liệu đa phương tiện, các hệ m hóa đối xứng và bất đối xứng sử
dụng trong m hóa, bảo mật dữ liệu đa phương tiện; các kiến thức về bản
quyền dữ liệu số, các kỹ thuật nhúng, thủy vân xác minh thông tin bản
quyền trong dữ liệu đa phương tiện. Kết thúc học phần, sinh viên có khả
năng bảo mật, bảo vệ quản quyền, xác minh nguồn gốc với sản phẩm là
dữ liệu đa phương tiện, từ đó phục vụ công việc liên quan tới xử lý dữ
liệu đa phương tiện
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Danh sách các môn thay thế đồ án
1

Đồ án công nghệ mô
phỏng thực tại ảo

Đồ án công nghệ mô phỏng và thực tại ảo là học phần giúp hoàn thiện tri
thức, kĩ năng thiết kế, lập trình mô phỏng, thực tại ảo cho sinh viên. Học
phần được giảng dạy sau khi sinh viên kết thúc các môn học liên quan tới
dựng hình 3D và lập trình điều khiển mô hình 3D. Trong đó, sinh viên
được tiếp thu các tri thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng hệ thống mô
phỏng, thực tại ảo 3D trên các nền tảng, thiết bị khác nhau. Về nội dung
lý thuyết, học phần cung cấp các tri thức liên quan tới công nghệ mô
phỏng, công nghệ thực tại ảo và công nghệ thực tại ảo tăng cường. Kết
thúc học phần, sinh viên thu được các tri thức và kỹ năng cần thiết khi xây
dựng một hệ thống mô phỏng và thực tại ảo từ đó áp dụng vào thực tiễn.

2

Đồ án phát triển game

Đồ án phát triển game là môn học cung cấp cho sinh viên theo học ngành
Truyền thông đa phương tiện tổng hợp kiến thức, nguyên lý, kỹ năng cơ
bản để xây dựng trò chơi 2D,3D. Dựa trên các nguyên lý và lý thuyết về
trò chơi, sinh viên có được các tri thức nền tảng để có thể sáng tạo và hiện
thực hóa trò chơi.
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3

Đồ án dựng phim hoạt
hình

Học phần giúp sinh viên hoàn thiện các tri thức và kỹ năng liên quan tới
thiết kế mô hình hoạt hình 2D, 3D, cách tạo các chuyển động hoạt hình,
biên tập và hoàn thiện một bộ phim hoạt hình cho sinh viên. Học phần
giúp sinh viên ôn lại và tổng hợp lại các kiến thức liên quan tới hoạt hình
2D, 3D và các kiến thức về xây dựng kịch bản cho phim hoạt hình.
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4

Đồ án kỹ xảo

Học phần giúp sinh viên hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng liên quan tới
kịch bản, biên tập âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo điện ảnh trong truyền hình,
quảng cáo. Tại học phần này Sinh viên được tìm hiểu sâu hơn về phương
pháp áp dụng kỹ xảo cho từng mảng công việc riêng như phim điện ảnh
truyền hình, Phim ngắn, TVC quảng cáo, Phim hoạt hình... Từ đó sinh
viên có góc nhìn tổng quan hơn để có sản phẩm mang chất lượng cao

2

Kỳ 10

Báo cáo

- Khóa 16:
TT

Tên môn

Mục đích môn học

Số TC Lịch trình Phương pháp đánh
giảng dạy
giá sinh viên

1

Nguyên lý thị giác

Cung cấp cho sinh viên hiểu về phạm trù ngôn ngữ mỹ thuật trên góc độ
nghiên cứu từ những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc về luật phối
cảnh. Bằng kết cấu đường nét, môn học giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh
của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu
hiện của những hình ảnh đó lên mặt phẳng hai chiều.

2

Kỳ 1

Tự luận

2

Hình họa cơ bản

Môn học có nhiệm vụ nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương
quan đậm nhạt, sáng tối của hình khối… bằng kỹ thuật, phương pháp cơ
bản. Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về cấu tạo hình
khối, cấu trúc dưới sự tác động của ánh sáng và quy luật của mắt nhìn để
tạo không gian của vật thể trên mặt phẳng

3

Kỳ 1

Vẽ

3

Hình họa nâng cao

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể nhận thức đúng về:
-Cấu trúc cơ thể người trong học Mỹ thuật cơ bản nói riêng và học mỹ
thuật nói chung
-Hiểu được vẻ đẹp hình khối, đường nét, đậm nhạt trong giới tự nhiên và
mối quan hệ giữa chúng với nhau.
-Biết cách vẽ hình thể, cấu trúc cơ thể con người, để áp dụng trong các
sản phẩm thiết kế mô phỏng cơ thể con người

3

Kỳ 2

Vẽ

4

Hình họa vẽ kỹ thuật

Môn học trang bị cho sinh viên lý thuyết căn bản về việc biểu diễn các đối
tượng hình học cơ bản, khả năng đọc hiểu, thành lập được các bản vẽ theo
đúng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và Việt Nam (TCVN), làm nền tảng
nghiên cứu các quy ước, ký hiệu trình bày trong bản vẽ kỹ thuật, kiến
trúc hội hoạ...

2

Kỳ 2

Tự luận

5

Bố cục màu

Môn học giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên lý, phương pháp pha
mầu, các yêu cầu cần thiết khi xây dựng một bài bố cục và cách sắp xếp
bố cục cơ bản trong thiết kế, cách sắp xếp mầu và những lỗi trong bố cục.

3

Kỳ 3

Vẽ

6

Dựng hình 3D cơ bản

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở nhóm ngành, nhằm cung cấp cho
sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về phần mềm 3Ds max (có
kết hợp với phần Photoshop, Plugin Vray) để phục vụ cho công việc thiết
kế, xây dựng mô hình nội (ngoại) thất 3D trên máy tính. Học phần bao
gồm 5 chương mỗi chương là các bước đi từ cơ bản đến nâng cao để sinh
viên hoàn thành được các sản phẩm 3D của mình.

3

Kỳ 4

Vấn đáp máy

7

Dựng hình 3D nâng cao

Môn học có nội dung sau:
- Dựng hình 3D nâng cao.
- Xây dựng nhân vật.
- Tạo vật liệu nâng cao cho game.
- Thiết kế khung xương.
- Tạo chuyển động nhân vật.
- Thêm các ràng buộc và điều khiển giữa các đối tượng.

3

Kỳ 5

Vấn đáp máy

8

Xây dựng bản vẽ kỹ
thuật

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về vẽ kỹ
thuật và cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông

2

Kỳ 3

Vấn đáp máy

qua các kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt…
Hướng dẫn vẽ bản vẽ kỹ thuật (hình chiếu, hình khối 3D, mô hình 3D)
trên phần mềm Autocad với các lệnh vẽ cơ bản cũng như nâng cao (2D,
3D...). Trang bị cho học sinh kiến thức về các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản
vẽ, biết cách tổ chức, trình bày bản vẽ. Từ đó, sinh viên có thể vẽ và đọc
hiểu chính xác bản vẽ kỹ thuật cơ bản. Ngoài ra, môn học còn cung cấp
cho sinh viên các hàm, các thành phần và cấu trúc chương trình của
AutoLisp để thực hiện một số thao tác cơ bản như: vẽ khung tên bản vẽ,
tính diện tích của đối tượng kín…
9

Giải phẫu tạo hình

Giải phẫu tạo hình là một trong những môn học cơ bản của nghệ thuật tạo
hình. Với yêu cầu của nghệ thuật, việc nghiên cứu không đi sâu vào phần
sinh lí mà chủ yếu chú trọng vào hình thái, tỉ lệ, cấu trúc các bộ phận của
cơ thể để vận dụng diễn tả con người trong việc học tập và sáng tác nghệ
thuật tạo hình.Với nghệ thuật tạo hình, việc nghiên cứu cơ thể người giúp
cho sinh viên có thể thể hiện chính xác những hoạt động của nhân vật,
những dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi để diễn tả lên tác phẩm của mình.

2

Kỳ 2

Vẽ

10

Kỹ thuật nhiếp ảnh

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.

2

Kỳ 2

Báo cáo

11

Kịch bản đa phương
tiện

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong việc viết một kịch
bản truyền thông. Kết thúc môn học sinh viên nắm được các kiến thức cơ
bản, chuyên sâu về kịch bản truyền thông và biết cách để xây dựng một
kịch bản thực tế. Có thể ứng dụng các kiến thức của môn học để triển khai
các kịch bản truyền thông như kịch bản phim hoạt hình, kịch bản quảng
cáo, phim điện ảnh, truyền hình, kịch bản trò chơi.

3

Kỳ 5

Vấn đáp

12

Thiết kế đồ họa đa
phương tiện cơ bản

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về thiết kế đồ họa đa
phương tiện, Giúp sinh viên biết lựa chọn màu sắc, bố cục, phát triển ý
tưởng trong thiết kế để tạo ra sản phẩm có tính mỹ thuật cao; đồng thời
môn học sẽ cung cấp cho sinh viên cách sử dụng phần mềm đồ họa vector
để tạo ra những các sản phẩm như: logo, bao bì, biển quảng cáo, hoa văn
trang trí trên sản phẩm,…và sử dụng phần mềm đồ họa động tạo video.

3

Kỳ 4

Vấn đáp máy

13

Nhập môn đa phương
tiện

Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan
về đa phương tiện, các lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện; Các yêu
cầu đối với hệ thống đa phương tiện nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ;
Các nguyên tắc, quy trình, công cụ xây dựng và phát triển ứng dụng đa
phương tiện; Tìm hiểu về các loại dữ liệu đa phương tiện: âm thanh, hình
ảnh, video, văn bản và các kỹ thuật nén. Môn học có ý nghĩa, vai trò trong
việc hỗ trợ sinh viên có tầm nhìn tổng quan và có các kỹ năng về truyền
thông đa phương tiện – Một lĩnh vực thiết yếu không thể thiếu trong cuộc
sống hiện đại.

2

Kỳ 2

TN máy

14

Biên tập audio và video

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình thao tác,
chỉnh sửa, sắp xếp, lại các bức ảnh, các đoạn âm thanh, đoạn video để tạo
ra những những bức ảnh, những đoạn âm thanh, video đẹp theo ý muốn
của người sử dụng. Đây là một công đoạn trong quá trình hậu kỳ của các
bộ phim, các đoạn quảng cáo hoặc truyền thông bằng âm thanh, hình ảnh,
video.

3

Kỳ 5

Vấn đáp máy

15

Thiết kế web

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quy trình phát triển
website; kiến thức về HTML, CSS, Javascript để thiết kế giao diện web.

3

Kỳ 5

HÌnh thức thi
cuối kỳ: Vấn
đáp máy

16

Cơ sở tạo khối

Cơ sở tạo khối là môn học vô cùng quan trọng nằm trong chương trình mĩ
thuật cơ bản nhằm giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên tắc, yếu tố,
phương pháp tạo hình khối trong không gian, cách sắp xếp bố cục cơ bản
về hình khối, cách sử dụng tỷ lệ, chất liệu và kết hợp ánh sáng đối với
hình khối.

2

Kỳ 4

Báo cáo

17

Lập trình C++

Môn học này giới thiệu ngôn ngữ Visual C++, đồng thời trang bị kiến
thức, kỹ năng lập trình hướng đối tượng với Visual C++ trên môi trường
lập trình Visual Studio

2

Kỳ 4

Hình thức thi
cuối kỳ: vấn đáp
máy

18

Kỹ thuật quay phim

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, kỹ năng cơ bản trong
quay phim. Trong đó sinh viên sẽ được học về sử dụng nghệ thuật hình
ảnh, âm thanh, ánh sáng, cấu tạo và cách sử dụng máy quay phim, kỹ
thuật ghi hình.

2

Kỳ 4

Báo cáo

19

Lập trình C#

Cung cấp cho sinh viên kiến thức lập trình căn bản và lập trình hướng đối
tượng với Visual C#, làm nền tảng sử dụng các thư viện phát triển ứng
dụng đồ họa đa phương tiện.

3

Kỳ 5

HÌnh thức thi
cuối kỳ: Vấn
đáp máy

20

Xây dựng phim hoạt
hình 2D

Cung cấp cho sinh viên quy trình xây dựng phim hoạt hình 2D; hướng
dẫn sinh viên sử dụng phần mềm adobe After Effect để tạo chuyển động,
chèn âm thanh, ánh sáng nhằm xây dựng phim hoạt hình hoàn chỉnh

3

Kỳ 5

Hình thức thi
cuối kỳ: Báo cáo

21

Trò chơi 2D

Trong nội dung môn học trình bày các phương pháp xây dựng, điều khiển
chuyển động trong môi trường đồ họa 2D, sử dụng các hiệu ứng âm
thanh, hình ảnh và các thành phần khác cần thiết cho một trò chơi 2D.

3

Kỳ 6

Vấn đáp máy

22

Kỹ xảo đa phương tiện

Môn học cung cấp có sinh viên các kiến thức về cách sử dụng phần mềm
After Effect và một số plugin hay sử dụng, các kiến thức về phim điện
ảnh, phim truyền hình và các thủ thuật kỹ năng khi làm kỹ xảo phim,
video quảng cáo, … và có thể áp dụng các kỹ năng đó để xây dựng một
video có các kỹ xảo đẹp, phù hợp với nội dung video và thể hiện hết được
ý đồ của nhà sản xuất.

3

Kỳ 6

Vấn đáp máy

23

Công nghệ web 3D

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng, các công nghệ
phát triển web 3D; giới thiệu về HTML5 và sử dụng thẻ HTML5 trong
quá trình phát triển web 3D với thư viện WebGL, các kỹ thuật xây dựng
môi trường 3D như ánh sáng, màu sắc, camera,… triển khai trên môi
trường web.

3

Kỳ 6

Hình thức thi
cuối kỳ: Báo cáo

24

Diễn hoạt 3D

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng trong
việc tạo các diễn hoạt cho các nhân vật hoạt hình 3D, đồng thời hướng
dẫn sinh viên cách sử dụng công cụ phần mềm Autodesk Maya để tạo
chuyển động, biểu cảm nhân vật phục vụ cho quá trình xây dựng phim
hoạt hình 3D, diễn hoạt trong các quảng cáo 3D.

3

Kỳ 6

Vấn đáp máy.

25

Công nghệ thực tại ảo

Sau khi học xong môn học, sinh viên nắm được: Kiến thức tổng quan về
thực tại ảo, những thành phần quan trọng trong một hệ thống thực tại ảo
và các ứng dụng trong cuộc sống sử dụng công nghệ này; Ngôn ngữ
VRML và một số ngôn ngữ kịch bản; Có khả năng phân tích, đưa ra giải
pháp hợp lý cho việc thiết kế một ứng dụng thực tại ảo;

3

Kỳ 6

Báo cáo

26

Thiết kế đồ họa đa
phương tiện nâng cao

Môn học cung cấp cho sinh viên cái nhìn bao quát nhất về thiết kế đồ họa
đa phương tiện; đồng thời môn học sẽ cung cấp cho sinh viên về những
hiệu ứng nâng cao trong phần mềm đồ họa vector và đồ họa động. Sinh
viên sẽ được nghiên cứu sâu về đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng đến việc
thiết kế các sản phẩm đồ 2D và đồ họa động.

3

Kỳ 6

Vấn đáp máy.

Số
TC

Lịch trình
giảng dạy

10) Ngành Thiết kế đồ họa
- Khóa 13:
TT

Tên môn

Mục đích môn học

Phương pháp
đánh giá SV

1

Nguyên lý thị giác

Cung cấp cho sinh viên hiểu về phạm trù ngôn ngữ mỹ thuật trên góc độ
nghiên cứu từ những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc về luật phối
cảnh. Bằng kết cấu đường nét, môn học giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh
của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu
hiện của những hình ảnh đó lên mặt phẳng hai chiều.

2

Kỳ 1

Viết

2

Hình họa vẽ kỹ thuật

Môn học trang bị cho sinh viên lý thuyết căn bản về việc biểu diễn các đối
tượng hình học cơ bản, khả năng đọc hiểu, thành lập được các bản vẽ theo
đúng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và Việt Nam (TCVN), làm nền tảng
nghiên cứu các quy ước, ký hiệu trình bày trong bản vẽ kỹ thuật, kiến
trúc hội hoạ...

2

Kỳ 2

Tự luận

3

Giải phẫu tạo hình

Giải phẫu tạo hình là một trong những môn học cơ bản của nghệ thuật tạo
hình. Với yêu cầu của nghệ thuật, việc nghiên cứu không đi sâu vào phần
sinh lí mà chủ yếu chú trọng vào hình thái, tỉ lệ, cấu trúc các bộ phận của
cơ thể để vận dụng diễn tả con người trong việc học tập và sáng tác nghệ
thuật tạo hình.Với nghệ thuật tạo hình, việc nghiên cứu cơ thể người giúp
cho sinh viên có thể thể hiện chính xác những hoạt động của nhân vật,
những dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi để diễn tả lên tác phẩm của mình.

2

Kỳ 2

Tự luận

4

Hình họa 1

Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương
quan đậm nhạt, sáng tối của hình khối… bằng kỹ thuật, phương pháp cơ
bản.

3

Kỳ 2

Vẽ

5

Xây dựng bản vẽ kỹ
thuật

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về vẽ kỹ thuật và
cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các
kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt… Hướng
dẫn vẽ bản vẽ kỹ thuật (hình chiếu, hình khối 3D, mô hình 3D) trên phần
mềm Autocad với các lệnh vẽ cơ bản cũng như nâng cao (2D, 3D...).
Trang bị cho học sinh kiến thức về các lệnh vẽ và hiệu chỉnh bản vẽ, biết
cách tổ chức, trình bày bản vẽ. Từ đó, sinh viên có thể vẽ và đọc hiểu
chính xác bản vẽ kỹ thuật cơ bản.

3

Kỳ 3

Vấn đáp máy

6

Bố cục màu

Môn học giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên lý, phương pháp pha
mầu, các yêu cầu cần thiết khi xây dựng một bài bố cục và cách sắp xếp
bố cục cơ bản trong thiết kế, cách sắp xếp mầu và những lỗi trong bố cục.

2

Kỳ 3

Vẽ

7

Hình họa 2

Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương
quan đậm nhạt, sáng tối của tượng chân dung thạch cao… bằng kỹ thuật,
phương pháp vẽ chì cơ bản.

3

Kỳ 3

Vẽ

8

Anh văn 4

- Tổng hợp lại những kiến thức cần thiết để làm được bài thi trình độ B1.
- Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để hoàn thành các phần
thi nghe, nói, đọc, viết trong bài thi
- Luyện các bài tập và đề thi.

3

Kỳ 4

9

Lịch sử mỹ thuật

Môn học lịch sử mỹ thuật là môn học nghiên cứu về lịch sử hình thành và
phát triển, các đặc điểm đặc trưng của mỹ thuật theo tiến trình thời gian
lịch sử. Môn học bao gồm lịch sử mỹ thuật Việt Nam, lịch sử Mỹ thuật

3
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thế giới, lịch sử mỹ thuật công nghiệp, giúp cho sinh viên chuyên ngành
thiết kế có thêm tài liệu tham khảo để tổng hợp các kiến thức về xu
hướng, phong cách trong mỹ thuật và Design công nghiệp một cách khái
quát nhất.
10

Đồ họa 2D ứng dụng 2

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về flash, về cách sử dụng phần
mềm macromedia Flash để tạo các hoạt hình động, cung cấp cho sinh viên
các kiến thức về cách tạo các chuyển động, và các biến đổi hình ảnh trong
Flash, cách lồng ghép các âm thanh, video để tạo thành một clip hoạt hình
flash hấp dẫn, cách lập trình với ngôn ngữ Action Script để tạo ra các web
Flash hoặc game Flash có tương tác

2

Kỳ 4

Vấn đáp máy

11

Đồ họa vector 1

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể nắm được về:
- Những kiến thức về thiết kế sản phẩm đồ họa bằng vector
- Sử dụng phần mềm để thiết kế đồ họa để vẽ hình, logo, thiết kế banner,
bảng biển quảng cáo, tờ rơi tờ gấp, bìa sách, tạp chí.

2

Kỳ 4

Vấn đáp máy

12

Hình họa 3

Qua môn học, sinh viên có thể nhận thức đúng về cấu trúc cơ thể người và
có thể mô phỏng được cơ thể con người thông qua kiến thức đ được học,
ngoài ra còn hiểu được vẻ đẹp hình khối, đường nét, đậm nhạt trong giới
tự nhiên và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

3
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Vẽ

13

Thiết kế dàn trang

Sau khi học xong môn học sinh viên nắm được
+ Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về cách trình bày bố cục
tài liệu.
+ Cách sắp xếp các yếu tố đồ họa của bản in và công việc xuất bản.

2
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14

Nghệ thuật chữ

Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành, phát
triển của chữ viết và những nguyên tắc cơ bản trong việc sáng tạo kiểu
chữ-chữ nghệ thuật,cũng như việc khắc phục những khuyết điểm về mặt
thẩm mỹ- kiểu dáng chữ cái, dấu và cách đặt dấu, để nâng cao chức năng
của chữ.

2
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15

Thẩm mỹ công nghiệp

Trang bị kiến thức để sinh viên hiểu được thẩm mỹ công nghiệp là một
trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng sản phẩm, tìm hiểu sự ra đời
của nền sản xuất công nghiệp và thẩm mỹ công nghiệp, các trào lưu
khuynh hướng trong thẩm mỹ công nghiệp, các nguyên lý và phạm trù

2
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Tự luận

tương hỗ của thẩm mỹ công nghiệp, các quy luật phát triển sự đồng hành
với thủ công, thẩm mỹ công nghiệp trong tương lai.
16

Thiết kế web

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để thiết kế Website.
Cắt ảnh sử dụng photoshop, kiến thức về HTML, CSS...để có thể thiết kế
hoàn chỉnh giao diện trang web

2
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Vấn đáp máy

17

Đồ họa vector 2

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản phần mềm CorelDraw để phục
vụ cho công việc thiết kế đồ họa như vẽ, tạo ra một hình hoàn toàn mới,
sửa chữa hiệu chỉnh, tô mầu đối tượng, tạo hiệu ứng, dùng trong các lĩnh
vực thiết kế mẫu, thiết kế thời trang , bao bì, quảng cáo...và các hình thức
trang trí dưới dạng vector...

2
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Vấn đáp máy

18

Nhiếp ảnh cơ bản

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.

2
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Báo cáo

19

Dựng hình 3D cơ bản

Môn học “Dựng hình 3D cơ bản” cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản
và nâng cao về phần mềm 3Ds max (có kết hợp với phần Photoshop,
Plugin Vray) để phục vụ cho công việc thiết kế, xây dựng mô hình nội
(ngoại) thất 3D trên máy tính.
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Vấn đáp máy

20

Kỹ thuật ấn loát

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về in ấn phục vụ cho
việc thiết kế đồ họa sau này. Sinh viên sẽ nắm được các kiên thức về lịch
sử, vai trò của in khắc cũng như các phương pháp in thủ công

2
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Vấn đáp máy

21

Dựng hình 3D nâng cao

Môn học có nội dung sau:
- Dựng hình 3D nâng cao.
- Xây dựng nhân vật.
- Tạo vật liệu nâng cao cho game.
- Thiết kế khung xương.

3

Kỳ 6

Vấn đáp máy

- Tạo chuyển động nhân vật.
- Thêm các ràng buộc và điều khiển giữa các đối tượng.
22

Đồ án bộ nhận diện
thương hiệu

Thiết kế nhận diện thương hiệu là môn học giúp sinh viên tổng hợp
những kiến thức và kĩ năng đ học tập trong suốt những kỳ học trước.
Môn học giúp sinh viên nâng cao khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo và
phát triển năng lực bản thân. Sáng tạo nên bộ nhận diện thương hiệu hiệu
quả cao cả về hình thức lẫn ứng dụng trong thực tế.
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Minh họa và vẽ truyện
tranh

Môn học có nhiệm vụ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về minh họa vẽ truyện
tranh, biết cách tạo ra hình tượng nhân vật dựa trên các câu truyện kể hay
trong các tác phẩm văn học và vận dụng những kiến thức đ được học
sinh viên có thể dựa vào kịch bản có sẵn để tự mình tạo nên một quyển
truyện tranh hoàn chỉnh, mang nhiều giá trị về mặt nghệ thuật.
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24

Bảo hộ kiểu dáng và
thiết kế công nghiệp

Môn học cung cấp cho sinh viên những lý luận cơ bản về sở hữu trí tuệ;
những kiến thức pháp lý về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,
cũng như các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu về thiết kế, trí tuệ đối với
các sản phẩm. Nội dung môn học chú trọng đến vấn đề chính về bảo hộ
kiểu dáng và thiết kế công nghiệp. Bên cạnh đó, môn học đề cập tới vấn
đề toàn cầu hóa và vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện
nay thông qua tìm hiểu các công ước quốc tế và các hiệp định thương mại
đề cập tới vấn đề này. Kết thúc môn học sinh viên có được nền tảng tri
thức cần thiết về các yếu tố kỹ thuật và pháp lý nhằm bảo vệ bản quyền
với sản phẩm
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Đồ án Catalog

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế Catalogue. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận
dụng vào thực tế thiết kế được các loại Catalogue có giá trị thẩm mỹ và
giá trị truyền tải thông điệp cao. Đây là quá trình trao đổi, làm việc giữa
sinh viên và giảng viên để sinh viên chọn đề tài, báo cáo quá trình xây
dựng ý tưởng, bố cục và thuyết trình bảo vệ đồ án. Qua đó cung cấp
những kiến thức cơ bản về thiết kế Catalogue và Brochure, tạo năng lực
đánh giá, sáng tạo để sinh viên có khả năng thiết kế nên những mẫu
Catalogue và Brochure đạt chất lượng về hình thức cũng như nội dung
truyền đạt đến người xem
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26

Đồ án poster

27

Thiết kế nhân vật

28

Đồ án bao bì sản phẩm

29

Tự chọn 1

30

Tự chọn 2

Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành, phát
triển của poster và những nguyên tắc cơ bản trong việc sáng tạo poster.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế poster. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận dụng
vào thực tế thiết kế được các loại Poster có giá trị thẩm mỹ và giá trị
truyền tải thông điệp cao.
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp
thiết kế nhân vật 3D hỗ trợ cho việt phát triển game, phim hoạt hình...
Môn học gồm 4 chương, chương 1 là kiến thức chung về Thiết kế nhân
vật. Chương 2 là các phương pháp thiết kế nhân vật. Chương 3 là chi tiết
hơn về việc thiết kế nhân vật nam 3D trong game. Chương 4 là phần áp
vật liệu và vẽ paint cho mô hình.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế nh n mác, bao bì. Vận dụng ngôn ngữ đồ họa đặc trưng: Chữ,
hình ảnh, màu sắc, kết cấu, chất liệu để đưa vào ứng dụng trên các loại
hình bao bì tạo nên các tác phẩm bao bì hiệu quả cao cả về hình thức lẫn
công năng sử dụng trong thực tế.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
minh họa sách, truyện,bìa sách, gáy sách. Vận dụng ngôn ngữ đồ họa đặc
trưng: minh họa, chữ, hình ảnh, màu sắc để thiết kế sách.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế Lịch. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận dụng
vào thực tế thiết kế được các loại Lịch có giá trị thẩm mỹ và giá trị truyền
tải thông điệp cao.
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Số
TC

Lịch trình
giảng dạy

2

Kỳ 1

- Khóa 14, 15:
TT
1

Tên môn
Nguyên lý thị giác

Mục đích môn học
Cung cấp cho sinh viên hiểu về phạm trù ngôn ngữ mỹ thuật trên góc độ
nghiên cứu từ những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc về luật phối
cảnh. Bằng kết cấu đường nét, môn học giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh
của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu
hiện của những hình ảnh đó lên mặt phẳng hai chiều.

Phương pháp
đánh giá SV
Viết

2

Mỹ học đại cương

3

Tự chọn 3 (Sáng tác đồ
hoạ Monotype)

4

Bố cục màu

5

Giải phẫu tạo hình

6

Hình họa 1

7

Đồ họa 2D ứng dụng 1

8

Hình họa 2

9

Vẽ kỹ thuật căn bản

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
mỹ học nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về các phạm trù
thẩm mỹ, để từ đó có khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo các giá trị
thẩm mỹ.
Môn học giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên lý, phương pháp Sáng
tác đồ hoạ Monotype, các yêu cầu cần thiết khi xây dựng một bài bố cục
và in ấn, ứng dụng của Sáng tác đồ hoạ Monotype đối với các môn học đồ
án, chuyên ngành
Môn học giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên lý, phương pháp pha
mầu, các yêu cầu cần thiết khi xây dựng một bài bố cục và cách sắp xếp
bố cục cơ bản trong thiết kế, cách sắp xếp mầu và những lỗi trong bố cục.
Giải phẫu tạo hình là một trong những môn học cơ bản của nghệ thuật tạo
hình. Với yêu cầu của nghệ thuật, việc nghiên cứu không đi sâu vào phần
sinh lí mà chủ yếu chú trọng vào hình thái, tỉ lệ, cấu trúc các bộ phận của
cơ thể để vận dụng diễn tả con người trong việc học tập và sáng tác nghệ
thuật tạo hình.Với nghệ thuật tạo hình, việc nghiên cứu cơ thể người giúp
cho sinh viên có thể thể hiện chính xác những hoạt động của nhân vật,
những dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi để diễn tả lên tác phẩm của mình
Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương
quan đậm nhạt, sáng tối của hình khối… bằng kỹ thuật, phương pháp cơ
bản.
- Có kiến thức về cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, thiết kế giao diện website, các
sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm Photoshop
- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ họa tổ
chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông
Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương
quan đậm nhạt, sáng tối của tượng chân dung thạch cao … bằng kỹ thuật,
phương pháp vẽ chì cơ bản.
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về vẽ kỹ thuật và
cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các
kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt…
Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về AutoCAD (Computer
Aided Design) và cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ
thuật thông qua các kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình
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Đồ họa 2D ứng dụng 2
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Hình họa 3
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Lịch sử mỹ thuật công
nghiệp
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Dựng hình 3D cơ bản
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Ký họa
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Tự chọn 5
Nguyên lý tạo hình đen
trắng
Tự chọn 6
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cắt, mặt cắt… Nó đóng vai trò là môn học nền tảng, thiết yếu của ngành
học và là cơ sở cho các môn học “Dựng mô hình 3D cơ bản” tiếp theo.
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về flash, về cách sử dụng phần
mềm macromedia Flash để tạo các hoạt hình động, cung cấp cho sinh viên
các kiến thức về cách tạo các chuyển động, và các biến đổi hình ảnh trong
Flash, cách lồng ghép các âm thanh, video để tạo thành một clip hoạt hình
flash hấp dẫn, cách lập trình với ngôn ngữ Action Script để tạo ra các web
Flash hoặc game Flash có tương tác
Qua môn học, sinh viên có thể nhận thức đúng về cấu trúc cơ thể người và
có thể mô phỏng được cơ thể con người thông qua kiến thức đ được học,
ngoài ra còn hiểu được vẻ đẹp hình khối, đường nét, đậm nhạt trong giới
tự nhiên và mối quan hệ giữa chúng với nhau.
Sinh viên nắm được các giai đoạn phát triển của mỹ thuật, các tác giả tác
phẩm, phong cách, trường phái nổi tiếng đặc trưng tiêu biểu cho từng thời
kì trong quá trình vận động cũng như sự phát triển của nền mỹ thuật công
nghiệp để có thể áp dụng vào những sáng tác và nghiên cứu
Môn học “Dựng hình 3D cơ bản” cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản
và nâng cao về phần mềm 3Ds max (có kết hợp với phần Photoshop,
Plugin Vray) để phục vụ cho công việc thiết kế, xây dựng mô hình nội
(ngoại) thất 3D trên máy tính.
Qua môn học, sinh viên có thể nhận thức đúng về cấu trúc cơ thể người và
có thể mô phỏng được cơ thể con người thông qua kiến thức đ được học,
ngoài ra còn sử dụng được một số chất liệu mầu nước, vẽ than, vẽ chì....
Qua môn học sinh viên có thể cảm nhận và vẽ trực họa nhanh đối tường
vẽ
Môn học giúp sinh viên vẽ chuyển biến được đối tượng vẽ từ hiện thực
qua cường điệu đến cách điệu mang tính sáng tạo nghệ thuật
Qua môn hoc sinh viên tạo hình sáng tạo bằng hai mầu đen và trắng mang
tính sáng tạo nghệ thuật
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cần thiết
chuyên ngành thiết kế đồ họa vector. Illustrator tạo hình dạng cơ bản
thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình
dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng, tô vẽ đối tượng,
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Tự chọn 7
Nhiếp ảnh

20

Nghệ thuật chữ

21

Đồ án thiết kế giao diện
web

22

Đồ án Catalogue

23

Đồ án thiết kế sách

cung cấp nhiều hiệu ứng để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh
liên quan đến công việc dàn trang báo chí
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành, phát
triển của chữ viết và những nguyên tắc cơ bản trong việc sáng tạo kiểu
chữ-chữ nghệ thuật,cũng như việc khắc phục những khuyết điểm về mặt
thẩm mỹ- kiểu dáng chữ cái, dấu và cách đặt dấu, để nâng cao chức năng
của chữ.
Đồ án giao diện website là môn học giúp sinh viên tổng hợp những kiến
thức và kĩ năng đ học tập trong suốt những kỳ học trước. giúp sinh viên
có những kiến thức, kĩ năng trong việc xây dựng giao diện website theo
tiêu chuẩn và mang tính đồ họa theo các xu hướng phát triển website hiện
nay.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế Catalogue. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận
dụng vào thực tế thiết kế được các loại Catalogue có giá trị thẩm mỹ và
giá trị truyền tải thông điệp cao. Đây là quá trình trao đổi, làm việc giữa
sinh viên và giảng viên để sinh viên chọn đề tài, báo cáo quá trình xây
dựng ý tưởng, bố cục và thuyết trình bảo vệ đồ án. Qua đó cung cấp
những kiến thức cơ bản về thiết kế Catalogue và Brochure, tạo năng lực
đánh giá, sáng tạo để sinh viên có khả năng thiết kế nên những mẫu
Catalogue và Brochure đạt chất lượng về hình thức cũng như nội dung
truyền đạt đến người xem.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế Sách. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận dụng
vào thực tế thiết kế được các loại Sách có giá trị thẩm mỹ và giá trị truyền
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Đồ án bộ nhận diện
thương hiệu
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Minh họa vẽ truyện
tranh
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Bảo hộ kiểu dáng và
thiết kế công nghiệp

27

Đồ án lịch

tải thông điệp cao. Đây là quá trình trao đổi, làm việc giữa sinh viên và
giảng viên để sinh viên chọn đề tài, báo cáo quá trình xây dựng ý tưởng,
bố cục và thuyết trình bảo vệ đồ án. Qua đó cung cấp những kiến thức cơ
bản về thiết kế Sách, tạo năng lực đánh giá, sáng tạo để sinh viên có khả
năng thiết kế nên những mẫu Sách độc đáo, sáng tạo mang tính chất nghệ
thuật cao có thể áp dụng vào thực tế.
Thiết kế nhận diện thương hiệu là môn học giúp sinh viên tổng hợp những
kiến thức và kĩ năng đ học tập trong suốt những kỳ học trước. Môn học
giúp sinh viên nâng cao khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo và phát triển
năng lực bản thân. Sáng tạo nên bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả cao cả
về hình thức lẫn ứng dụng trong thực tế.
Môn học có nhiệm vụ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về minh họa vẽ truyện
tranh, biết cách tạo ra hình tượng nhân vật dựa trên các câu truyện kể hay
trong các tác phẩm văn học và vận dụng những kiến thức đ được học
sinh viên có thể dựa vào kịch bản có sẵn để tự mình tạo nên một quyển
truyện tranh hoàn chỉnh, mang nhiều giá trị về mặt nghệ thuật.
Môn học cung cấp cho sinh viên những lý luận cơ bản về sở hữu trí tuệ;
những kiến thức pháp lý về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,
cũng như các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu về thiết kế, trí tuệ đối với
các sản phẩm. Nội dung môn học chú trọng đến vấn đề chính về bảo hộ
kiểu dáng và thiết kế công nghiệp. Bên cạnh đó, môn học đề cập tới vấn
đề toàn cầu hóa và vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện
nay thông qua tìm hiểu các công ước quốc tế và các hiệp định thương mại
đề cập tới vấn đề này. Kết thúc môn học sinh viên có được nền tảng tri
thức cần thiết về các yếu tố kỹ thuật và pháp lý nhằm bảo vệ bản quyền
với sản phẩm
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế Lịch. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận dụng
vào thực tế thiết kế được các loại Lịch có giá trị thẩm mỹ và giá trị truyền
tải thông điệp cao. Đồ án Lịch gồm 36 tiết. Đây là quá trình trao đổi, làm
việc giữa sinh viên và giảng viên để sinh viên chọn đề tài, báo cáo quá
trình xây dựng ý tưởng, bố cục và thuyết trình bảo vệ đồ án. Qua đó cung
cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế Lịch, tạo năng lực đánh giá, sáng
tạo để sinh viên có khả năng thiết kế nên những mẫu Lịch đạt chất lượng
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Thiết kế nhân vật
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Đồ án bao bì sản phẩm
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Tự chọn 8
Sáng tác tranh khắc
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Tự chọn 10
Thiết kế đồ hoạ Game
2D
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Tự chọn 1
Mỹ thuật đại cương

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp
thiết kế nhân vật 3D hỗ trợ cho việt phát triển game, phim hoạt hình...
Môn học gồm 4 chương, chương 1 là kiến thức chung về Thiết kế nhân
vật. Chương 2 là các phương pháp thiết kế nhân vật. Chương 3 là chi tiết
hơn về việc thiết kế nhân vật nam 3D trong game. Chương 4 là phần áp
vật liệu và vẽ paint cho mô hình.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế nh n mác, bao bì. Vận dụng ngôn ngữ đồ họa đặc trưng: Chữ,
hình ảnh, màu sắc, kết cấu, chất liệu để đưa vào ứng dụng trên các loại
hình bao bì tạo nên các tác phẩm bao bì hiệu quả cao cả về hình thức lẫn
công năng sử dụng trong thực tế.
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về in ấn phục vụ cho
việc thiết kế đồ họa sau này. Sinh viên sẽ nắm được các kiên thức về lịch
sử, vai trò của in ấn cũng như các phương pháp in thủ công với các công
đoạn in khắc gỗ, in độc bản.
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong việc sử dụng thiết kế
hình ảnh, màu sắc, âm thanh trong thiết kế đồ họa game 2D. Kết thúc môn
học sinh viên có thể thiết kế đồ họa và âm thanh cho game 2D, mang tính
sáng tạo cao, thẩm mỹ, ý tưởng và đồ họa
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Môn học nghiên cứu về những kiến thức cơ bản nhất của nghệ thuật tạo
hình cụ thể như Hội họa, Điêu khắc, Đồ họa, trong đó trọng tâm là các
yếu tố tạo hình và các chất liệu trong nghệ thuật tạo hình, giúp sinh viên
hiểu rõ và nắm được những kiến thức cơ bản phục vụ cho quá trình sáng
tác.
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Tự chọn 2
Toán cao cấp

Cung cấp các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như: Tập hợp và ánh
xạ, Ma trận và định thức, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian véc tơ,
Ánh xạ tuyến tính

Cơ sở văn hóa Việt
Nam
34

Cơ sở văn hoá Việt Nam là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ bản về văn hoá học nói chung và văn hoá Việt Nam nói
riêng.
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Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về in ấn phục vụ cho
việc thiết kế đồ họa sau này. Sinh viên sẽ nắm được các kiên thức về lịch
sử, vai trò của in khắc cũng như các phương pháp in thủ công
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Môn học giúp sinh viên vẽ chuyển biến được đối tượng vẽ từ hiện thực
qua cường điệu đến cách điệu mang tính sáng tạo nghệ thuật
Nghiên cứu vốn cổ giúp sv hiểu về nghệ thuật trang trí dân tộc một cách
sâu sắcTrên cơ sở đó sẽ làm nền tảng cho sinh viên thỏa sức sáng tạo phát
huy, kế thừa, và kết hợp với nghệ thuật trang trí hiện đại tạo sự phong phú
trong môn nghệ thuật tạo hình.
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Học phần cung cấp những nội dung kiến thức căn bản nhất về các khái 2
niệm cơ sở và thuật toán của đồ họa máy tính, cung cấp một nền tảng kiến
thức đầy đủ để sinh viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng đồ
họa. Các bài giảng tập trung vào các vấn đề của đồ họa hai chiều và ba
chiều như tạo các đối tượng đồ họa cơ sở, các phép biến đổi hình học,
biểu diển và hiển thị đối tượng ba chiều, khử mặt khuất, tạo bóng, các
thuật toán xén đoạn thẳng, đa giác, các phương pháp tô màu đối tượng…
Nguyên lý tạo hình đen Qua môn hoc sinh viên tạo hình sáng tạo bằng hai mầu đen và trắng mang 2
trắng
tính sáng tạo nghệ thuật
Cơ sở tạo khối
Cơ sở tạo khối là môn học vô cùng quan trọng nằm trong chương trình mĩ 2
thuật cơ bản nhằm giúp sinh viên hiểu sâu và nắm rõ nguyên tắc, yếu tố,
phương pháp tạo hình khối trong không gian, cách sắp xếp bố cục cơ bản
về hình khối, cách sử dụng tỷ lệ, chất liệu và kết hợp ánh sáng đối với
hình khối.
Tự chọn 6

Kỳ 3

Tự luận

Kỳ 3

Vẽ

Kỳ 3

Báo cáo

Đồ họa vector 1

Kỳ 4

Vấn đáp máy

Tự chọn 3
Sáng tác đồ họa
monotype

35

Tự chọn 4
Nghiên cứu thiên nhiên
Nghiên cứu vốn cổ

36

Tự chọn 5
Cơ sở đồ họa máy tính

37

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể nắm được về:

2

Đồ họa vector 2

- Những kiến thức về thiết kế sản phẩm đồ họa bằng vector
- Sử dụng phần mềm để thiết kế đồ họa để vẽ hình, logo, thiết kế banner,
bảng biển quảng cáo, tờ rơi tờ gấp, bìa sách, tạp chí.
Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản phần mềm CorelDraw để phục 2
vụ cho công việc thiết kế đồ họa như vẽ, tạo ra một hình hoàn toàn mới,
sửa chữa hiệu chỉnh, tô mầu đối tượng, tạo hiệu ứng, dùng trong các lĩnh
vực thiết kế mẫu, thiết kế thời trang , bao bì, quảng cáo...và các hình thức
trang trí dưới dạng vector...

Kỳ 4

Vấn đáp máy

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong 2
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
Sau khi học xong môn học sinh viên nắm được
2
+ Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về cách trình bày bố cục
tài liệu.
+ Cách sắp xếp các yếu tố đồ họa của bản in và công việc xuất bản.

Kỳ 5

Báo cáo

Kỳ 5

Vấm đáp máy
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Tự chọn 8
Kỳ 6

Báo cáo

Kỳ 6

Tự luận

40

Sáng tác tranh khắc đồ Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về in ấn phục vụ cho 2
họa
việc thiết kế đồ họa sau này. Sinh viên sẽ nắm được các kiên thức về lịch
sử, vai trò của in ấn cũng như các phương pháp in thủ công với các công
đoạn in khắc gỗ, in độc bản.
Thẩm mỹ công nghiệp
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về thẩm mỹ 2
công nghiệp, các nguyên lý, các phạm trù tương hỗ của thẩm mỹ công
nghiệp và các trào lưu khuynh hướng trong thẩm mỹ công nghiệp.
Tự chọn 9
Thiết kế đồ họa game Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong việc sử dụng thiết kế 2

Kỳ 7

Báo cáo

38

Tự chọn 7
Nhiếp ảnh cơ bản

Thiết kế dàn trang

2d

Kỹ năng giao tiếp

hình ảnh, màu sắc, âm thanh trong thiết kế đồ họa game 2D. Kết thúc môn
học sinh viên có thể thiết kế đồ họa và âm thanh cho game 2D, mang tính
sáng tạo cao, thẩm mỹ, ý tưởng và đồ họa
2

Kỳ 7

TTĐPT

hiết kế logo là môn học giúp sinh viên tổng hợp những kiến thức và kĩ 2
năng đ học tập các môn mỹ thuật trong suốt những kỳ học trước. Sauk hi
kết thúc sinh viên sẽ nâng cao khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo và phát
triển năng lực bản thân trong thiết kế. Ngoài ra nó còn hỗ trợ đắc lực các
học phần khác như đồ án poster, đồ án bao bì sản phẩm

Kỳ 7

TTĐPT

Thiết kế web

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để thiết kế Website. 2
Cắt ảnh sử dụng photoshop, kiến thức về HTML, CSS...để có thể thiết kế
hoàn chỉnh giao diện trang web

Kỳ 7

Vấn đáp máy

43

Đồ án thiết kế logo

Thiết kế logo là môn học giúp sinh viên tổng hợp những kiến thức và kĩ 2
năng đ học tập các môn mỹ thuật trong suốt những kỳ học trước. Sauk hi
kết thúc sinh viên sẽ nâng cao khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo và phát
triển năng lực bản thân trong thiết kế. Ngoài ra nó còn hỗ trợ đắc lực các
học phần khác như đồ án poster, đồ án bao bì sản phẩm

Kỳ 8

Báo cáo

44

Đồ án thiết kế nh n Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng 3
hiệu sản phẩm
thiết kế nh n mác, nh n hiệu sản phẩm. Cung cấp các kiến thức về cách
sử dụng ngôn ngữ đồ họa để đưa vào ứng dụng trên các loại hình nh n
hiệu tạo nên các tác phẩm nh n hiệu bao bì hiệu quả cao cả về hình thức
lẫn công năng sử dụng trong thực tế.

Kỳ 8

Báo cáo

45

Đồ án thiết kế bao bì Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý 3
sản phẩm nâng cao
tưởng thiết kế thương hiệu sản phẩm. Vận dụng ngôn ngữ đồ họa: Chữ,
hình ảnh, màu sắc, kết cấu, chất liệu để đưa vào ứng dụng thiết kế thương
hiệu sản phẩm cho thương hiệu, công ty…

Kỳ 8

Báo cáo

41

Tự chọn 10
Thiết kế logo

42

Tự chọn 11

- Khóa 16:
TT

Tên học phần

1

Nguyên lý thị giác

2

Đồ họa in ấn

3

Bố cục màu

4

Giải phẫu tạo hình

5

Hình họa 1

6

Đồ họa xử lý ảnh

7

Hình họa 2

8

Hình họa 3

Mục đích môn học
Cung cấp cho sinh viên hiểu về phạm trù ngôn ngữ mỹ thuật trên góc độ
nghiên cứu từ những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc về luật phối
cảnh. Bằng kết cấu đường nét, môn học giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh
của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu
hiện của những hình ảnh đó lên mặt phẳng hai chiều.
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về in ấn phục vụ cho
việc thiết kế đồ họa sau này. Sinh viên sẽ nắm được các kiên thức về lịch
sử, vai trò của in khắc cũng như các phương pháp in thủ công
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về in ấn phục vụ cho
việc thiết kế đồ họa sau này. Sinh viên sẽ nắm được các kiên thức về lịch
sử, vai trò của in khắc cũng như các phương pháp in thủ công
Giải phẫu tạo hình là một trong những môn học cơ bản của nghệ thuật tạo
hình. Với yêu cầu của nghệ thuật, việc nghiên cứu không đi sâu vào phần
sinh lí mà chủ yếu chú trọng vào hình thái, tỉ lệ, cấu trúc các bộ phận của
cơ thể để vận dụng diễn tả con người trong việc học tập và sáng tác nghệ
thuật tạo hình.Với nghệ thuật tạo hình, việc nghiên cứu cơ thể người giúp
cho sinh viên có thể thể hiện chính xác những hoạt động của nhân vật,
những dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi để diễn tả lên tác phẩm của mình
Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương quan
đậm nhạt, sáng tối của hình khối… bằng kỹ thuật, phương pháp cơ bản.
- Có kiến thức về cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, thiết kế giao diện website, các
sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm Photoshop
- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ họa tổ
chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông
Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương
quan đậm nhạt, sáng tối của tượng chân dung thạch cao … bằng kỹ thuật,
phương pháp vẽ chì cơ bản.
Qua môn học, sinh viên có thể nhận thức đúng về cấu trúc cơ thể người và
có thể mô phỏng được cơ thể con người thông qua kiến thức đ được học,
ngoài ra còn hiểu được vẻ đẹp hình khối, đường nét, đậm nhạt trong giới
tự nhiên và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

Số TC
2

Lịch trình
Phương pháp
giảng dạy
đánh giá SV
Kỳ 1
Vẽ

3

Kỳ 5

Báo cáo

3

Kỳ 2

Vẽ

2

Kỳ 2

Vẽ

3

Kỳ 2

Vẽ

3

Kỳ 3

Vấn đáp máy

3

Kỳ 3

Vẽ

3

Kỳ 4

Vẽ

9

10

11

12
13

14
15

16

17

Lịch sử mỹ thuật công Sinh viên nắm được các giai đoạn phát triển của mỹ thuật, các tác giả tác
nghiệp
phẩm, phong cách, trường phái nổi tiếng đặc trưng tiêu biểu cho từng thời
kì trong quá trình vận động cũng như sự phát triển của nền mỹ thuật công
nghiệp để có thể áp dụng vào những sáng tác và nghiên cứu
Dựng hình 3D cơ bản
Môn học “Dựng hình 3D cơ bản” cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản
và nâng cao về phần mềm 3Ds max (có kết hợp với phần Photoshop,
Plugin Vray) để phục vụ cho công việc thiết kế, xây dựng mô hình nội
(ngoại) thất 3D trên máy tính.
Hình họa 4
Qua môn học, sinh viên có thể nhận thức đúng về cấu trúc cơ thể người và
có thể mô phỏng được cơ thể con người thông qua kiến thức đ được học,
ngoài ra còn sử dụng được một số chất liệu mầu nước, vẽ than, vẽ chì....
Nguyên lý tạo hình đen Qua môn hoc sinh viên tạo hình sáng tạo bằng hai mầu đen và trắng mang
trắng
tính sáng tạo nghệ thuật
Dựng hình 3D nâng cao Môn học có nội dung sau:
- Dựng hình 3D nâng cao.
- Xây dựng nhân vật.
- Tạo vật liệu nâng cao cho game.
- Thiết kế khung xương.
- Tạo chuyển động nhân vật.
- Thêm các ràng buộc và điều khiển giữa các đối tượng.
Nghiên cứu thiên nhiên Môn học giúp sinh viên vẽ chuyển biến được đối tượng vẽ từ hiện thực
qua cường điệu đến cách điệu mang tính sáng tạo nghệ thuật
Đồ họa vector
Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể nắm được về:
- Những kiến thức về thiết kế sản phẩm đồ họa bằng vector
- Sử dụng phần mềm để thiết kế đồ họa để vẽ hình, logo, thiết kế banner,
bảng biển quảng cáo, tờ rơi tờ gấp, bìa sách, tạp chí.
Thiết kế logo
hiết kế logo là môn học giúp sinh viên TTtổng hợp những kiến thức và kĩ
năng đ học tập các môn mỹ thuật trong suốt những kỳ học trước. Sauk hi
kết thúc sinh viên sẽ nâng cao khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo và phát
triển năng lực bản thân trong thiết kế. Ngoài ra nó còn hỗ trợ đắc lực các
học phần khác như đồ án poster, đồ án bao bì sản phẩm
Kỹ thuật nhiếp ảnh
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong việc
sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm, màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và

3

Kỳ 1

Tự luận

3

Kỳ 3

Vấn đáp máy

3

Kỳ 5

Vẽ

2

Kỳ 2

Vẽ

3

Kỳ 4

Vấn đáp máy

3

Kỳ 1

Vẽ

3

Kỳ 4

Vân đáp máy

3

Kỳ 5

Báo cáo

2

Kỳ 3

Báo cáo

18

19

20

21

22

màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
Nghệ thuật chữ
Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành, phát
triển của chữ viết và những nguyên tắc cơ bản trong việc sáng tạo kiểu
chữ-chữ nghệ thuật,cũng như việc khắc phục những khuyết điểm về mặt
thẩm mỹ- kiểu dáng chữ cái, dấu và cách đặt dấu, để nâng cao chức năng
của chữ.
Thiết kế giao diện
Đồ án giao diện website là môn học giúp sinh viên tổng hợp những kiến
website
thức và kĩ năng đ học tập trong suốt những kỳ học trước. giúp sinh viên có
những kiến thức, kĩ năng trong việc xây dựng giao diện website theo tiêu
chuẩn và mang tính đồ họa theo các xu hướng phát triển website hiện nay
Thiết kế Catalogue
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế Catalogue. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận
dụng vào thực tế thiết kế được các loại Catalogue có giá trị thẩm mỹ và
giá trị truyền tải thông điệp cao. Đây là quá trình trao đổi, làm việc giữa
sinh viên và giảng viên để sinh viên chọn đề tài, báo cáo quá trình xây
dựng ý tưởng, bố cục và thuyết trình bảo vệ đồ án. Qua đó cung cấp
những kiến thức cơ bản về thiết kế Catalogue và Brochure, tạo năng lực
đánh giá, sáng tạo để sinh viên có khả năng thiết kế nên những mẫu
Catalogue và Brochure đạt chất lượng về hình thức cũng như nội dung
truyền đạt đến người xem.
Thiết kế bộ nhận diện Thiết kế nhận diện thương hiệu là môn học giúp sinh viên tổng hợp những
thương hiệu
kiến thức và kĩ năng đ học tập trong suốt những kỳ học trước. Môn học
giúp sinh viên nâng cao khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo và phát triển
năng lực bản thân. Sáng tạo nên bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả cao cả
về hình thức lẫn ứng dụng trong thực tế.
Minh họa vẽ truyện
Môn học có nhiệm vụ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về minh họa vẽ truyện
tranh
tranh, biết cách tạo ra hình tượng nhân vật dựa trên các câu truyện kể hay
trong các tác phẩm văn học và vận dụng những kiến thức đ được học
sinh viên có thể dựa vào kịch bản có sẵn để tự mình tạo nên một quyển
truyện tranh hoàn chỉnh, mang nhiều giá trị về mặt nghệ thuật.

3

Kỳ 5

Vấn đáp máy

3

Kỳ 5

Báo cáo

3

Kỳ 5

Báo cáo

3

Kỳ 6

Báo cáo

3

Kỳ 6

Báo cáo

23

Thiết kế lịch

24

Học phần tự
Chuyên ngành 1
Thiết kế đồ họa game Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong việc sử dụng thiết kế
2D
hình ảnh, màu sắc, âm thanh trong thiết kế đồ họa game 2D. Kết thúc môn
học sinh viên có thể thiết kế đồ họa và âm thanh cho game 2D, mang tính
sáng tạo cao, thẩm mỹ, ý tưởng và đồ họa
Đồ họa quảng cáo
Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành, phát
triển của đồ họa quảng cáo 2D , những nguyên tắc cơ bản trong việc thiết
kế đồ họa quảng cáo hiện nay. Trang bị cho sinh viên các kỹ năng,
phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng trong thiết kế đồ họa quảng cáo 2D
Học phần tự chọn
Chuyên ngành 2
Thiết kế poster
Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành, phát
triển của poster và những nguyên tắc cơ bản trong việc sáng tạo poster.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế poster. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận dụng
vào thực tế thiết kế được các loại Poster có giá trị thẩm mỹ và giá trị
truyền tải thông điệp cao.
Thiết kế tem
Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về quá trình hình thành, phát
triển của tem và những nguyên tắc cơ bản trong việc sáng tạo tem bưu
chính. Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo
ý tưởng thiết kế tem. Ứng dụng vào các lĩnh vực thông tin đồ họa hiện
nay.
Học phần tự chọn
Chuyên ngành 3

25

26

27
28

29

30

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng 3
thiết kế Lịch. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận dụng
vào thực tế thiết kế được các loại Lịch có giá trị thẩm mỹ và giá trị truyền
tải thông điệp cao. Đồ án Lịch gồm 36 tiết. Đây là quá trình trao đổi, làm
việc giữa sinh viên và giảng viên để sinh viên chọn đề tài, báo cáo quá
trình xây dựng ý tưởng, bố cục và thuyết trình bảo vệ đồ án. Qua đó cung
cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế Lịch, tạo năng lực đánh giá, sáng
tạo để sinh viên có khả năng thiết kế nên những mẫu Lịch đạt chất lượng
về hình thức cũng như nội dung truyền đạt đến người xem.
chọn
2

Kỳ 7

2

Kỳ 7

Báo cáo

2

Kỳ 7

Báo cáo

2

Kỳ 7

2

Kỳ 7

Báo cáo

2

Kỳ 7

Báo cáo

Báo cáo

Kỳ 7

3

Kỳ 7

31

Thiết kế nhân vật

32

Thiết kế hoạt hình 3D

33

Thiết kế sách

34

Thiết kế bao bì

35

Thiết kế nh n hiệu sản
phẩm

36

Thiết kế thương hiệu
sản phẩm

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp
thiết kế nhân vật 3D hỗ trợ cho việt phát triển game, phim hoạt hình...
Thiết kế nhân vật là một khâu cực kỳ quan trọng cho các sản phẩm thực
tại ảo, hình ảnh đồ họa đẹp hay xấu là do việc thiết kế tốt hay không.
Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế cũng như những kiến
thức tổng quát về thiết kế nhân vật.
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp
thiết kế nhân vật game, hoạt hình. 3D, các sản phẩm thực tại ảo, bố cục,
không gian trong hoạt hình, game 3d. Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên
kỹ năng thiết kế các nội dung liên quan đến hoạt hình 3D.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế Sách. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể vận dụng
vào thực tế thiết kế được các loại Sách có giá trị thẩm mỹ và giá trị truyền
tải thông điệp cao. Đây là quá trình trao đổi, làm việc giữa sinh viên và
giảng viên để sinh viên chọn đề tài, báo cáo quá trình xây dựng ý tưởng,
bố cục và thuyết trình bảo vệ đồ án. Qua đó cung cấp những kiến thức cơ
bản về thiết kế Sách, tạo năng lực đánh giá, sáng tạo để sinh viên có khả
năng thiết kế nên những mẫu Sách độc đáo, sáng tạo mang tính chất nghệ
thuật cao có thể áp dụng vào thực tế.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế nh n mác, bao bì. Vận dụng ngôn ngữ đồ họa đặc trưng: Chữ,
hình ảnh, màu sắc, kết cấu, chất liệu để đưa vào ứng dụng trên các loại
hình bao bì tạo nên các tác phẩm bao bì hiệu quả cao cả về hình thức lẫn
công năng sử dụng trong thực tế.
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý tưởng
thiết kế nh n mác, nh n hiệu sản phẩm. Cung cấp các kiến thức về cách
sử dụng ngôn ngữ đồ họa để đưa vào ứng dụng trên các loại hình nh n
hiệu tạo nên các tác phẩm nh n hiệu bao bì hiệu quả cao cả về hình thức
lẫn công năng sử dụng trong thực tế.
Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý
tưởng thiết kế thương hiệu sản phẩm. Vận dụng ngôn ngữ đồ họa: Chữ,
hình ảnh, màu sắc, kết cấu, chất liệu để đưa vào ứng dụng thiết kế thương
hiệu sản phẩm cho thương hiệu, công ty…
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Kỳ 7

Báo cáo
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Kỳ 7

Báo cáo
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Báo cáo
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Báo cáo
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3

Kỳ 8

Báo cáo

11) Ngành Công nghệ truyền thông
- Khóa 13:
TT

Tên môn

1

Mỹ học đại cương

2

Mục đích môn học
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về mỹ học nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về phạm trù
thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, khách thể thẩm mỹ, mối quan hệ thẩm mỹ,
nghệ thuật, nghệ sỹ và vấn đề giáo dục thẩm mỹ.

Số Lịch trình
TC giảng dạy

Phương pháp
đánh giá SV

2

Kỳ 1

Tự luận

Cơ sở văn hóa Việt Nam Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về tinh hoa văn hóa
Việt Nam; từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp ứng xử và định hướng,
truyền bá lối sống văn hoá mới trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị
văn hóa cổ truyền của dân tộc.

2

Kỳ 1

Tự luận

3

Lý thuyết truyền thông

Môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, được đưa vào chương trình
đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung nhất về các lý
thuyết, mô hình truyền thông, cách thức tiến hành một chiến dịch truyền
thông, giúp sinh viên tạo lập những tri thức nền tảng về truyền thông nói
chung và truyền thông vận động x hội nói riêng.
Thông qua những kiến thức đ học, sinh viên và nâng cao kỹ năng về giao
tiếp, truyền thông, vận động x hội; tăng cường khả năng hòa nhập vào
các nhóm công chúng – x hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong
những điểm yếu của sinh viên hiện nay.

2

Kỳ 2

Tự luận

4

Quan hệ công chúng đại
cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
quan hệ công chúng (PR) để từ đó sinh viên có thể phân tích, đánh giá các
chiến lược PR; lập kế hoạch PR hay xử lý khủng hoảng với thực tế x hội.

2

Kỳ 2

Tự luận

5

Nhập môn đa phương
tiện

Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan
về đa phương tiện, các chuẩn đa phương tiện, các lĩnh vực ứng dụng của
đa phương tiện; Tìm hiểu về các loại dữ liệu đa phương tiện: âm thanh,
hình ảnh, video, văn bản; các phần mềm phổ biến hỗ trợ xử lý dữ liệu đa
phương tiện.

2

Kỳ 2

Trắc nghiệm máy

6

Cơ sở đồ họa máy tính

Học phần cung cấp những nội dung kiến thức căn bản nhất về các khái
niệm cơ sở và thuật toán của đồ họa máy tính, cung cấp một nền tảng kiến
thức đầy đủ để sinh viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng đồ
họa. Các bài giảng tập trung vào các vấn đề của đồ họa hai chiều và ba
chiều như tạo các đối tượng đồ họa cơ sở, các phép biến đổi hình học,
biểu diển và hiển thị đối tượng ba chiều, khử mặt khuất, tạo bóng, các
thuật toán xén đoạn thẳng, đa giác, các phương pháp tô màu đối tượng…

2

Kỳ 2

Tự luận

7

Đồ họa 2D ứng dụng 1

- Có kiến thức về cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, thiết kế giao diện website, các
sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm Photoshop
- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ họa tổ
chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông

2

Kỳ 3

Vấn đáp máy

8

Công chúng truyền
thông

Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp tiếp cận nghiên cứu công
chúng truyền thông từ góc độ x hội học - truyền thông đại chúng;
phương pháp nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa công chúng truyền
thông và chủ thể truyền thông thể hiện ở những vấn đề: hiệu quả truyền
thông, dư luận x hội, phản hồi, tương tác trong hoạt động truyền thông.

2

Kỳ 3

Tự luận

9

Pháp luật và đạo đức
báo chí truyền thông

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Luật báo chí
và đạo đức nghề nghiệp người làm báo như quy định quản lý Nhà nước về
báo chí; vai trò, trách nhiệm của báo chí; quyền tự do báo chí, tự do ngôn
luận trên báo chí của công dân; thực trạng đạo đức nghề nghiệp người làm
báo hiện nay…

3

Kỳ 3

Tự luận

10

Truyền thông Internet

- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của truyền thông Internet
- Hiểu được truyền thông Internet là các hoạt động truyền thông dựa trên
môi trường internet, là một phần của truyền thông Đa phương tiện
- Hiểu được tầm quan trọng của truyền thông Internet, nó là xu hướng tất
yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
- Hiểu được thành phần và tính chất của truyền thông Internet, nó giống
và khác gì so với các loại hình truyền thông truyền thống.
- Hiểu được sự hình thành và phát triển của, những ưu điểm, hạn chế của
truyền thông Internet để vận dụng thích hợp.

2

Kỳ 3

Tự luận

- Hiểu được vai trò, sức mạnh của truyền thông Internet chi phối đến đời
sống x hội như thế nào.
- Hiểu và có thể phân tích nguyên lý hoạt động truyền thông trên mạng
Internet
- Hiểu được cách thức làm truyền thông Internet hiệu quả, trang bị cho
sinh viên kiến thức khả năng tổ chức hoạt động truyền thông Internet.
- Hiểu được môi trường truyền thông Internet tại Việt Nam từ đó có
hướng phát triển thích hợp.
- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về truyền thông
Internet, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá thông tin truyền thông.
- Phân tích, bình luận, đánh giá môi trường truyền thông Internet, các
chương trình truyền thông Internet cụ thể.
- Hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng internet vào mục đích truyền
thông cụ thể, biết vận dụng các hình thức truyền thông vào thời gian, nội
dung thích hợp.
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về truyền thông Internet
- Phát huy sức mạnh Internet trong lĩnh vực truyền thông, phục vụ những
nhu cầu giải trí, chính trị, x hội, giáo dục, kinh tế… khác nhau
- Khách quan hơn trong việc đánh giá Truyền thông Internet Việt Nam,
thấy được những mặt mạnh cần phải phát huy và những mặt hạn chế cần
phải khắc phục.
- Sử dụng Internet lành mạnh và hiệu quả.
11

Nhiếp ảnh cơ bản

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.

2

Kỳ 3

Báo cáo

12

Biên tập audio và video

Biên tập audio, video là quá trình thao tác, chỉnh sửa, sắp xếp lại các bức
ảnh, các đoạn âm thanh, đoạn video để tạo ra những những bức ảnh,
những đoạn âm thanh, video đẹp theo ý muốn của người sử dụng. Đây là
một công đoạn trong quá trình hậu kỳ của các bộ phim, các đoạn quảng
cáo hoặc truyền thông bằng âm thanh, hình ảnh, video.
Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức về:
Một số khái niệm về audio và video.
Cách sử dụng phần mềm After Effect để tạo các chuyển động, các
hiệu ứng đẹp cho một video hoặc tạo các chuyển cảnh mượt cho các bộ
phim.
Sử dụng Premiere để tạo các hiệu ứng hình ảnh cho video.
Sử dụng Premier để biên tập audio và tạo các hiệu ứng cho audio.
Kiến thức về việc kết hợp After Effect và Premiere để tạo biên tập
video có các hiệu ứng về hình ảnh, âm thanh đẹp theo mong muốn của
người sử dụng.

2

Kỳ 4

Vấn đáp máy

13

Đồ họa 2D ứng dụng 2

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về flash, về cách sử dụng phần
mềm macromedia Flash để tạo các hoạt hình động, cung cấp cho sinh viên
các kiến thức về cách tạo các chuyển động, và các biến đổi hình ảnh trong
Flash, cách lồng ghép các âm thanh, video để tạo thành một clip hoạt hình
flash hấp dẫn, cách lập trình với ngôn ngữ Action Script để tạo ra các web
Flash hoặc game Flash có tương tác

2

Kỳ 4

Vấn đáp máy

14

Tâm lý học truyền thông Người học nắm được các nội dung về tâm lý học nói chung – nền tảng của
tâm lý học truyền thông; tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí – truyền
thông của công chúng; các vấn đề về giao tiếp báo chí – cơ sở nền tảng
cho nhiệm vụ giao tiếp, tiếp cận công chúng của nhà truyền thông và tâm
lý sáng tạo tác phẩm báo chí – truyền thông của nhà báo, nhà truyền
thông.
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Ngôn ngữ truyền thông
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Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và
có tính liên ngành về truyền thông, báo chí và mối quan hệ giữa ngôn ngữ
với những địa hạt trên để từ đó người học có những tiếp cận sâu sắc và

thực tế đối với hình thức giao tiếp cộng đồng mang tính bản sắc này. Qua
đó người học cũng sẽ nắm được quy trình và những công việc cần làm đối
với các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông mang tính báo chí.
16

Xây dựng chương trình
phát thanh

+ Sinh viên nắm vững những vấn đề lý luận về chương trình phát thanh,
hiểu được quy trình cơ bản của hoạt động sản xuất chương trình phát
thanh, các bước tổ chức thực hiện chương trình phát thanh truyền thống
và phát thanh hiện đại;
+ Sinh viên nắm được những thao tác nghiệp vụ của một phóng viên phát
thanh.
+ Sinh viên rèn luyện những kỹ năng thu thập, xử lý thông tin cho phát
thanh; sử dụng các thiết bị kỹ thuật thu thanh;
+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hiện những thể loại phát thanh cơ bản;
+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng phát hiện chủ đề và tổ chức xây dựng một
số chương trình phát thanh.
+ Sinh viên có ý thức vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết, tích cực hoạt
động thâm nhập thực tế;
+ Sinh viên trau dồi phương pháp làm việc độc lập, sáng tạo của người
làm phát thanh;
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Tổ chức sản phẩm
truyền thông

Môn học hệ thống lại cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm
của các sản phẩm của truyền thông. Từ đó, người học sẽ nắm được quy
trình và những công việc cần làm để tạo ra các sản phẩm truyền thông,
ứng dụng các kiến thức ngành vào sáng tạo sản phẩm truyền thông.
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Xây dựng chương trình
truyền hình

+ Sinh viên nắm vững những vấn đề lý luận về chương trình truyền hình,
hiểu được quy trình cơ bản của hoạt động sản xuất chương trình truyền
hình, các bước tổ chức thực hiện chương trình truyền hình
+ Sinh viên nắm được những thao tác nghiệp vụ của một phóng viên
truyền hình; lý luận về các thể loại
+ Sinh viên rèn luyện những kỹ năng thu thập, xử lý thông tin cho truyền
hình ;
+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hiện những thể loại truyền hình cơ
bản;
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+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng phát hiện chủ đề và tổ chức xây dựng một
số chương trình truyền hình
+ Sinh viên thấy được sự cần thiết của môn học;
+ Sinh viên có ý thức vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết, tích cực hoạt
động thâm nhập thực tế;
+ Sinh viên rèn luyện khả năng tự học, thực hành có hướng dẫn;
+ Sinh viên trau dồi phương pháp làm việc sáng tạo của người làm truyền
hình;
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Kỹ năng viết truyền
thông

Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng căn bản để sử dụng ngôn
ngữ truyền thông như là một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin.
Những kỹ năng đó được chỉ ra trên nền của những cơ sở lý luận khoa học
thuộc bình diện ngôn ngữ học cũng như thuộc bình diện truyền thông học.
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Nhập môn quảng cáo

+ Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Quảng cáo.
+ Tìm hiểu những công việc mà nhà quảng cáo sẽ phải làm trong hoạt
động này.
+ Biết cách lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với từng nội dung quảng
cáo.
+ Học cách tư duy, sáng tạo trong quảng cáo.
+ Xây dựng kịch bản quảng cáo và thực hiện mẩu quảng cáo phát trên
phát thanh và truyền hình.
+ Hiểu được các khái niệm cơ bản về kịch bản và kịch bản truyền hình,
vai trò của kịch bản trong quá trình sang tạo các tác phẩm truyền hình.
+ Sinh viên học được kỹ năng giao tiếp.
+ Kỹ năng quay phim, dựng phim.
+ Kỹ năng giải quyết tình huống.
+ Kỹ năng làm việc với áp lực cao.
+ Tích cực và chủ động tham gia các hoạt động học tập: nghe giảng, thảo
luận và làm việc nhóm.
- Yêu thích và quan tâm đến các hoạt động sản xuất chương trình truyền
hình.
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- Tự tin trong thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu.
- Trung thực trong làm bài, không quay cóp, không sử dụng bài của người
khác
21

Truyền thông tiếp thị
tích
hợp

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cũng như kỹ năng để xây
dựng, thực hiện và đánh giá một chương trình truyền thông marketing tích
hợp (IMC) phục vụ cho hoạt động truyền thông doanh nghiệp. Cụ thể là
môn học giúp cho người học:
• Hiểu vị trí của IMC trong marketing mix, các thành phần của IMC.
• Hiểu rõ các công cụ được sử dụng trong IMC.
• Biết kết hợp các công cụ IMC trong 01 chiến dịch IMC: quảng cáo,
khuyến mại, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp.
• Biết tổ chức, phối hợp các hoạt động truyền thông tiếp thị tích hợp cũng
như đo lường đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông tiếp thị tích hợp.
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Thiết kế web

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để thiết kế Website.
Cắt ảnh sử dụng photoshop, kiến thức về HTML, CSS...để có thể thiết kế
hoàn chỉnh giao diện trang web
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Các phương tiện truyền
thông đại chúng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
truyền thông đại chúng, nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về
các phương tiện truyền thông đại chúng
Đánh giá vai trò của từng phương tiện truyền thông đại chúng trong các
chiến dịch truyền thông cụ thể. Nắm được các vị trí trong các cơ quan
truyền thông, xây dựng kế hoạch truyền thông
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X hội học truyền thông

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được những mục tiêu về kiến
thức và kỹ năng sau:
Nắm được các khái niệm cơ bản, một số hướng tiếp cận, một số quan
điểm lý luận chính và đại cương phương pháp tiến hành thực nghiệm
trong nghiên cứu x hội học về truyền thông đại chúng.
Có thể đọc và bình luận những số liệu cơ bản của các nghiên cứu x hội
học về truyền thông đại chúng.
Có thể thực hành một số bài tập khảo sát
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Thiết kế truyền thông

Thiết kế truyền thông là một trong những công việc rất quan trọng để tiến
hành chiến dịch truyền thông cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu
của các cơ quan, tổ chức,công ty trong nước và trên toàn thế giới. Môn
học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vai trò, tính chất, đặc
điểm, nguyên tắc và phương pháp trong thiết kế các sản phẩm truyền
thông như: Catalogue, Brochure, profile, flyer, poster, video. Đồng thời
môn học tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và thực hành thiết kế
một cách chuyên nghiệp, bài bản.
Nội dung cụ thể trong môn học gồm có: Cách thức thiết kế các sản phẩm
sản phẩm truyền thông như: Catalogue, Brochure, profile, flyer, poster,
video và cách sử dụng phần mềm Correl draw, After effect vào thiết kế
các sản phẩm Catalogue, Brochure, profile, flyer, poster, video quảng cáo.
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Phát triển web CMS

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành CNTRT các kiến thức cơ bản về
phần mềm mã nguồn mở Wordpress và những quy trình tác nghiệp với
báo điện tử, tổ chức của một tòa báo điện tử, cách tổ chức bài viết trực
tuyến và các yêu cầu, chức năng trong CMS. Sinh viên sau khi hoàn thành
học phần này có thể quản trị hệ thống CMS Wordpress để phát triển
website, quản trị bài viết ứng dụng trong tòa soạn báo điện tử
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Tổ chức sự kiện

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức nền căn bản để lên kế
hoạch tổ chức sự kiện. Cụ thể là:
-Nắm được kiến thức tổng quan về tổ chức sự kiện: các khái niệm chính,
cách thức phân loại và các nhóm công chúng của sự kiện.
-Hiểu rõ cách thức lên đề án tổ chức sự
kiện, xây dựng kế hoạch truyền thông và lên kế hoạch mời tài trợ sự kiện.
-Nắm được cách thức kiểm soát tiến trình sự kiện và phương pháp quản
trị rủi ro.
Thông qua môn học sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng thực tế:
oCách thức lên kế hoạch và tổ chức sự kiện bài bản, có kiểm soát tiến
trình và quản trị rủi ro.
oRèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phản biện và
thuyết phục...
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Thiết kế dàn trang

Sau khi học xong môn học sinh viên nắm được
+ Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về cách trình bày bố cục
tài liệu.
+ Cách sắp xếp các yếu tố đồ họa của bản in và công việc xuất bản.
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Truyền thông quốc tế

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử báo chí thế giới,
khái niệm và phạm trù cơ bản về truyền thông, xu hướng toàn cầu hóa
thông tin. Ngoài ra, môn học cung cấp cho người học phương thức hoạt
động của các cơ quan báo chí truyền thông cùng bản chất các tập đoàn
báo chí - truyền thông trên thế giới.
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Thực tập chuyên ngành
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Kỹ năng giao tiếp
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Quản lý và đánh giá
chiến dịch truyền thông

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về công tác quản trị truyền thông
của tổ chức nói chung và quản trị truyền thông trong từng công việc cụ
thể nói riêng như quản trị truyền thông trong tổ chức sự kiện, trong xử lý
khủng hoảng, trong xây dựng thương hiệu… để từ đó hình thành cho sinh
viên các kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá về công tác quản trị
truyền thông trong tổ chức/doanh nghiệp.
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Xây dựng và phát triển
thương hiệu

Mục tiêu môn học là nghiên cứu các vấn đề cốt lõi cũng như các tình
huống thực tế nhằm ứng dụng thực tiễn vào các hoạt động của các tổ chức
để gia tăng hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức đó với nhóm khách hàng
mục tiêu. Cụ thể là:
- Cung cấp các yếu tố nền tảng về thương hiệu
- Hiểu biết các yếu tố chính trong quá trình lập và đánh giá chiến lược
thương hiệu.
- Ứng dụng kiến thức về lý thuyết, khái niệm và mô hình thích hợp để đưa
ra các quyết định xây dựng thương hiệu hiệu quả
- Đánh giá đúng các nguyên tắc tâm lý của khách hàng để gia tăng hiệu
quả quản lý trong việc đưa ra quyết định xây dựng thương hiệu.
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:
- Hiểu rõ các yếu tố nền tảng trong xây dựng và phát triển thương hiệu
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- Ứng dụng được các vấn đề cơ bản của nh n hiệu vào việc xây dựng và
duy trì hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức trong khách hàng mục tiêu
- Thiết lập được các chiến lược thương hiệu dài hạn cho doanh nghiệp.
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Tự chọn 1
Công tác biên tập & tổ
chức cơ quan truyền
thông

Môn học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về công tác biên
tập, phương pháp biên tập và các thao tác biên tập cụ thể trên các văn bản
báo chí; bbức tranh toàn cảnh về công tác tổ chức tổ chức cơ quan truyền
thông hiện nay. Qua đó, sinh viên nắm được bản chất của lao động báo chí &
truyền thông; có góc nhìn toàn diện về bộ máy tòa soạn các cơ quan báo chí,
bộ máy các cơ quan truyền thông… Nhờ vậy, sinh viên hiểu rõ vị trí, trách
nhiệm và công việc của từng bộ phận trong các cơ quan truyền thông để có
thể thực hiện tốt chức trách của mình sau khi ra trường.
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Tự chọn 2
Truyền thông Đại chúng
và DLXH

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
truyền thông đại chúng và dư luận x hội, nhằm giúp sinh viên có được
những kiến thức về bản chất, quy luật hình thành và chức năng của dư
luận x hội.
- Vận dụng lý thuyết để nghiên cứu thăm dò dư luận x hội.
- Có thái độ tích cực trong học tập và chủ động trong lĩnh hội tri thức.
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Tự chọn 3
Thông tấn báo chí

Nội dung môn học bao gồm những nội dung liên quan tìm hiểu về các loại
hình thông tấn báo chí trong lịch sử báo chí đương đại và hiện đại. Môn
học cung cấp những kiến thức về khái lược hệ thống các thể loại báo chí
thông tấn trong lĩnh vực báo chí Việt Nam cũng như những phương pháp
tiếp cận, sáng tạo những thể loại bài thông tấn báo chí.
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Mục đích môn học

Số TC

Lịch trình
giảng dạy

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về mỹ học nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về phạm trù
thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, khách thể thẩm mỹ, mối quan hệ thẩm mỹ,
nghệ thuật, nghệ sỹ và vấn đề giáo dục thẩm mỹ.
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- Khóa 14, 15:
TT
1

Tên môn
Mỹ học đại cương

Phương pháp
đánh giá SV
Tự luận

2

Pháp luật đại cương

Trang bị những nội dung cơ bản, quan trọng về nhà nước và pháp luật
cũng như đề cập tới một số ngành luật cơ bản của Việt Nam hiện nay
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Lịch sử truyền thông

Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, hệ thống, khoa
học về lịch sử hình thành, các thời kỳ phát triển, các điểm mốc, các sự
kiện nổi bật của báo chí truyền thông thế giới từ khi ra đời cho đến nay.
Môn học đặc biệt tập trung giới thiệu các xu hướng, xu thế phát triển của
báo chí truyền thông thế giới, các bài học kinh nghiệm, diện mạo, đặc
điểm của báo chí một số nước, một số khu vực...
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Lý thuyết truyền thông

Môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, được đưa vào chương trình
đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung nhất về các lý
thuyết, mô hình truyền thông, cách thức tiến hành một chiến dịch truyền
thông, giúp sinh viên tạo lập những tri thức nền tảng về truyền thông nói
chung và truyền thông vận động x hội nói riêng.
Thông qua những kiến thức đ học, sinh viên và nâng cao kỹ năng về giao
tiếp, truyền thông, vận động x hội; tăng cường khả năng hòa nhập vào
các nhóm công chúng – x hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong
những điểm yếu của sinh viên hiện nay.
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Quan hệ công chúng đại
cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
quan hệ công chúng (PR) để từ đó sinh viên có thể phân tích, đánh giá các
chiến lược PR; lập kế hoạch PR hay xử lý khủng hoảng với thực tế x hội.
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Công chúng truyền
thông

Cung cấp cho sinh viên phương pháp tiếp cận nghiên cứu công chúng
truyền thông từ góc độ x hội học - truyền thông đại chúng; phương pháp
nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa công chúng truyền thông và chủ
thể truyền thông thể hiện ở những vấn đề: hiệu quả truyền thông, dư luận
x hội, phản hồi, tương tác trong hoạt động truyền thông.
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Pháp luật và đạo đức
báo chí truyền thông

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Luật báo chí
và đạo đức nghề nghiệp người làm báo như quy định quản lý Nhà nước về
báo chí; vai trò, trách nhiệm của báo chí; quyền tự do báo chí, tự do ngôn
luận trên báo chí của công dân; thực trạng đạo đức nghề nghiệp người làm
báo hiện nay…
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Truyền thông Internet

- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
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của truyền thông Internet
- Hiểu được truyền thông Internet là các hoạt động truyền thông dựa trên
môi trường internet, là một phần của truyền thông Đa phương tiện
- Hiểu được tầm quan trọng của truyền thông Internet, nó là xu hướng tất
yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
- Hiểu được thành phần và tính chất của truyền thông Internet, nó giống
và khác gì so với các loại hình truyền thông truyền thống.
- Hiểu được sự hình thành và phát triển của, những ưu điểm, hạn chế của
truyền thông Internet để vận dụng thích hợp.
- Hiểu được vai trò, sức mạnh của truyền thông Internet chi phối đến đời
sống x hội như thế nào.
- Hiểu và có thể phân tích nguyên lý hoạt động truyền thông trên mạng
Internet
- Hiểu được cách thức làm truyền thông Internet hiệu quả, trang bị cho
sinh viên kiến thức khả năng tổ chức hoạt động truyền thông Internet.
- Hiểu được môi trường truyền thông Internet tại Việt Nam từ đó có
hướng phát triển thích hợp.
- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về truyền thông
Internet, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá thông tin truyền thông.
- Phân tích, bình luận, đánh giá môi trường truyền thông Internet, các
chương trình truyền thông Internet cụ thể.
- Hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng internet vào mục đích truyền
thông cụ thể, biết vận dụng các hình thức truyền thông vào thời gian, nội
dung thích hợp.
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về truyền thông Internet
- Phát huy sức mạnh Internet trong lĩnh vực truyền thông, phục vụ những
nhu cầu giải trí, chính trị, x hội, giáo dục, kinh tế… khác nhau
- Khách quan hơn trong việc đánh giá Truyền thông Internet Việt Nam,
thấy được những mặt mạnh cần phải phát huy và những mặt hạn chế cần
phải khắc phục.
- Sử dụng Internet lành mạnh và hiệu quả.

9

Nhiếp ảnh cơ bản

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
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Biên tập audio và video

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức về một số khái niệm
về Video và audio, cách sử dụng công cụ phần mềm Premiere để cắt,
ghép, thêm hiệu ứng để biên tập video, cách xử lý, biên tập âm thanh sử
dụng công cụ phần mềm Audition, và cách kết hợp hai phần mềm trên để
tạo ra các sản phẩm video hoàn thiện.
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Đồ họa 2D ứng dụng 2

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về flash, về cách sử dụng phần
mềm macromedia Flash để tạo các hoạt hình động, cung cấp cho sinh viên
các kiến thức về cách tạo các chuyển động, và các biến đổi hình ảnh trong
Flash, cách lồng ghép các âm thanh, video để tạo thành một clip hoạt hình
flash hấp dẫn, cách lập trình với ngôn ngữ Action Script để tạo ra các web
Flash hoặc game Flash có tương tác
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Tâm lý học truyền
thông

Người học nắm được các nội dung về tâm lý học nói chung – nền tảng của
tâm lý học truyền thông; tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí – truyền
thông của công chúng; các vấn đề về giao tiếp báo chí – cơ sở nền tảng
cho nhiệm vụ giao tiếp, tiếp cận công chúng của nhà truyền thông và tâm
lý sáng tạo tác phẩm báo chí – truyền thông của nhà báo, nhà truyền
thông.
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Ngôn ngữ truyền thông

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và
có tính liên ngành về truyền thông, báo chí và mối quan hệ giữa ngôn ngữ
với những địa hạt trên để từ đó người học có những tiếp cận sâu sắc và
thực tế đối với hình thức giao tiếp cộng đồng mang tính bản sắc này. Qua
đó người học cũng sẽ nắm được quy trình và những công việc cần làm đối
với các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông mang tính báo chí.
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Nhập môn quảng cáo

+ Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Quảng cáo.
+ Tìm hiểu những công việc mà nhà quảng cáo sẽ phải làm trong hoạt
động này.
+ Biết cách lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với từng nội dung quảng cáo.
+ Học cách tư duy, sáng tạo trong quảng cáo.
+ Xây dựng kịch bản quảng cáo và thực hiện mẩu quảng cáo phát trên
phát thanh và truyền hình.
+ Hiểu được các khái niệm cơ bản về kịch bản và kịch bản truyền hình,
vai trò của kịch bản trong quá trình sang tạo các tác phẩm truyền hình.
+ Sinh viên học được kỹ năng giao tiếp.
+ Kỹ năng quay phim, dựng phim.
+ Kỹ năng giải quyết tình huống.
+ Kỹ năng làm việc với áp lực cao.
+ Tích cực và chủ động tham gia các hoạt động học tập: nghe giảng, thảo
luận và làm việc nhóm.
- Yêu thích và quan tâm đến các hoạt động sản xuất chương trình truyền
hình.
- Tự tin trong thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu.
- Trung thực trong làm bài, không quay cóp, không sử dụng bài của người khác
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Thiết kế web

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để thiết kế Website.
Cắt ảnh sử dụng photoshop, kiến thức về HTML, CSS...để có thể thiết kế
hoàn chỉnh giao diện trang web
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Các phương tiện truyền
thông đại chúng

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về truyền thông đại chúng, nhằm giúp sinh viên có được những kiến
thức về các phương tiện truyền thông đại chúng, từ đó có những phân
tích, đánh giá và xây dựng các chiến lược truyền thông phù hợp cho từng
lĩnh vực. Sinh viên có kỹ năng đánh giá vai trò của từng phương tiện
truyền thông đại chúng trong các chiến dịch truyền thông cụ thể. Nắm
được các vị trí trong các cơ quan truyền thông, xây dựng kế hoạch truyền
thông.
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Thiết kế dàn trang

Sau khi học xong môn học sinh viên nắm được
+ Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về cách trình bày bố cục
tài liệu.
+ Cách sắp xếp các yếu tố đồ họa của bản in và công việc xuất bản.
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Xây dựng chương trình
phát thanh

+ Sinh viên nắm vững những vấn đề lý luận về chương trình phát thanh,
hiểu được quy trình cơ bản của hoạt động sản xuất chương trình phát
thanh, các bước tổ chức thực hiện chương trình phát thanh truyền thống
và phát thanh hiện đại;
+ Sinh viên nắm được những thao tác nghiệp vụ của một phóng viên phát
thanh.
+ Sinh viên rèn luyện những kỹ năng thu thập, xử lý thông tin cho phát
thanh; sử dụng các thiết bị kỹ thuật thu thanh;
+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hiện những thể loại phát thanh cơ bản;
+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng phát hiện chủ đề và tổ chức xây dựng một
số chương trình phát thanh.
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Xây dựng chương trình
truyền hình

+ Sinh viên nắm vững những vấn đề lý luận về chương trình truyền hình,
hiểu được quy trình cơ bản của hoạt động sản xuất chương trình truyền
hình, các bước tổ chức thực hiện chương trình truyền hình
+ Sinh viên nắm được những thao tác nghiệp vụ của một phóng viên
truyền hình; lý luận về các thể loại cơ bản của truyền hình.
+ Sinh viên rèn luyện những kỹ năng thu thập, xử lý thông tin cho truyền
hình ;
+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hiện những thể loại truyền hình cơ
bản;
+ Sinh viên rèn luyện kỹ năng phát hiện chủ đề và tổ chức xây dựng một
số chương trình truyền hình.
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Kỹ năng viết truyền
thông

Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng căn bản để sử dụng ngôn
ngữ truyền thông như là một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin.
Những kỹ năng đó được chỉ ra trên nền của những cơ sở lý luận khoa học
thuộc bình diện ngôn ngữ học cũng như thuộc bình diện truyền thông học.
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Truyền thông doanh
nghiệp và tiếp thị

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cũng như kỹ năng để xây
dựng, thực hiện và đánh giá một chương trình truyền thông marketing tích
hợp (IMC) phục vụ cho hoạt động truyền thông doanh nghiệp. Cụ thể là
môn học giúp cho người học:
• Hiểu vị trí của IMC trong marketing mix, các thành phần của IMC.
• Hiểu rõ các công cụ được sử dụng trong IMC.
• Biết kết hợp các công cụ IMC trong 01 chiến dịch IMC: quảng cáo,
khuyến mại, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp.
• Biết tổ chức, phối hợp các hoạt động truyền thông tiếp thị tích hợp cũng
như đo lường đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông tiếp thị tích
hợp.
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X hội học truyền thông

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được những mục tiêu về kiến
thức và kỹ năng sau:
Nắm được các khái niệm cơ bản, một số hướng tiếp cận, một số quan
điểm lý luận chính và đại cương phương pháp tiến hành thực nghiệm
trong nghiên cứu x hội học về truyền thông đại chúng.
Có thể đọc và bình luận những số liệu cơ bản của các nghiên cứu x hội
học về truyền thông đại chúng.
Có thể thực hành một số bài tập khảo sát
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Thiết kế truyền thông

Thiết kế truyền thông là một trong những công việc rất quan trọng để tiến
hành chiến dịch truyền thông cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu
của các cơ quan, tổ chức,công ty trong nước và trên toàn thế giới. Môn
học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vai trò, tính chất, đặc
điểm, nguyên tắc và phương pháp trong thiết kế các sản phẩm truyền
thông như: Catalogue, Brochure, profile, flyer, poster, video. Đồng thời
môn học tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và thực hành thiết kế
một cách chuyên nghiệp, bài bản.
Nội dung cụ thể trong môn học gồm có: Cách thức thiết kế các sản phẩm
sản phẩm truyền thông như: Catalogue, Brochure, profile, flyer, poster,
video và cách sử dụng phần mềm Correl draw, After effect vào thiết kế
các sản phẩm Catalogue, Brochure, profile, flyer, poster, video quảng cáo.
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Tổ chức sự kiện

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức nền căn bản để lên kế
hoạch tổ chức sự kiện. Cụ thể là:
- Nắm được kiến thức tổng quan về tổ chức sự kiện: các khái niệm chính,
cách thức phân loại và các nhóm công chúng của sự kiện.
- Hiểu rõ cách thức lên đề án tổ chức sự kiện, xây dựng kế hoạch truyền
thông và lên kế hoạch mời tài trợ sự kiện.
- Nắm được cách thức kiểm soát tiến trình sự kiện và phương pháp quản trị rủi ro.
Thông qua môn học sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng thực tế:
o Cách thức lên kế hoạch và tổ chức sự kiện bài bản, có kiểm soát tiến trình và
quản trị rủi ro.
o Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phản biện và thuyết
phục...
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25

Truyền thông quốc tế

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử báo chí thế giới,
khái niệm và phạm trù cơ bản về truyền thông, xu hướng toàn cầu hóa
thông tin. Ngoài ra, môn học cung cấp cho người học phương thức hoạt
động của các cơ quan báo chí truyền thông cùng bản chất các tập đoàn
báo chí - truyền thông trên thế giới.
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Quản lý và đánh giá
chiến dịch truyền thông

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về công tác quản trị truyền thông
của tổ chức nói chung và quản trị truyền thông trong từng công việc cụ
thể nói riêng như quản trị truyền thông trong tổ chức sự kiện, trong xử lý
khủng hoảng, trong xây dựng thương hiệu… để từ đó hình thành cho sinh
viên các kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá về công tác quản trị
truyền thông trong tổ chức/doanh nghiệp.
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Xây dựng và phát triển
thương hiệu

Mục tiêu môn học là nghiên cứu các vấn đề cốt lõi cũng như các tình
huống thực tế nhằm ứng dụng thực tiễn vào các hoạt động của các tổ chức
để gia tăng hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức đó với nhóm khách hàng
mục tiêu. Cụ thể là:
- Cung cấp các yếu tố nền tảng về thương hiệu
- Hiểu biết các yếu tố chính trong quá trình lập và đánh giá chiến lược
thương hiệu.
- Ứng dụng kiến thức về lý thuyết, khái niệm và mô hình thích hợp để đưa
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ra các quyết định xây dựng thương hiệu hiệu quả
- Đánh giá đúng các nguyên tắc tâm lý của khách hàng để gia tăng hiệu
quả quản lý trong việc đưa ra quyết định xây dựng thương hiệu.
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:
- Hiểu rõ các yếu tố nền tảng trong xây dựng và phát triển thương hiệu
- Ứng dụng được các vấn đề cơ bản của nh n hiệu vào việc xây dựng và
duy trì hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức trong khách hàng mục tiêu
- Thiết lập được các chiến lược thương hiệu dài hạn cho doanh nghiệp.
28

29

Tự chọn 1
Lịch sử văn minh thế
giới

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về văn minh thế giới, nhằm giúp sinh viên có được những quan điểm
nhân văn, biết quý trọng và giữ gìn các sản phẩm vật chất và tinh thần của
văn minh nhân loại, vận dụng hữu ích vào hoàn thiện nhân cách của mỗi
con người.

3
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tự luận

Toán cao cấp

Cung cấp các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như: Tập hợp và ánh
xạ, Ma trận và định thức, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian véc tơ,
Ánh xạ tuyến tính
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KHCB

Phương pháp biên tập
và soạn thảo văn bản

Phương pháp biên tập và soạn thảo văn bản là môn học giúp sinh viên
nắm được các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, các khái niệm
liên quan đến việc trình bày văn bản. Các chức năng chung của hệ soạn
thảo văn bản: tạo và lưu trữ văn bản, biên tập định dạng văn bản,in ấn…
Có khái niêm về các vấn đề liên quan đến xử lý chữ viết trong soạn thảo.
Nắm được các quy ước trong soạn thảo văn bản.

2
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Tự luận

Cơ sở đồ họa máy tính

Học phần cung cấp những nội dung kiến thức căn bản nhất về các khái
niệm cơ sở và thuật toán của đồ họa máy tính, cung cấp một nền tảng kiến
thức đầy đủ để sinh viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng đồ
họa. Các bài giảng tập trung vào các vấn đề của đồ họa hai chiều và ba
chiều như tạo các đối tượng đồ họa cơ sở, các phép biến đổi hình học,
biểu diển và hiển thị đối tượng ba chiều, khử mặt khuất, tạo bóng, các
thuật toán xén đoạn thẳng, đa giác, các phương pháp tô màu đối tượng…

2
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Tự chọn 3
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Tự chọn 4
Người dẫn chương trình

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học
những kiến thức nền căn bản để học viên có cơ hội rèn luyện trở thành
người dẫn chương trình. Cụ thể là:
o Nắm được kiến thức tổng quan về người dẫn chương trình: khái niệm,
vai trò và phân loại người dẫn chương trình.
o Hiểu rõ phẩm chất và các tiêu chí của người dẫn chương trình: nghệ
thuật giọng nói, phong cách và ngôn ngữ hình thể, bản lĩnh và khả
năng ứng xử; kiến thức sâu rộng.
o Nắm được các kỹ năng cần có của người dẫn chương trình.
Đồng thời môn học giúp sinh viên thực hành các kỹ năng của người dẫn
chương trình: kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng viết kịch bản và biên tập lời
dẫn, kỹ năng điều hành talkshow, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng
phỏng vấn hiện trường và trải nghiệm
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Vấn đáp

Tổ chức sản phẩm
truyền thông

Môn học hệ thống lại cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm
của các sản phẩm của truyền thông. Từ đó, người học sẽ nắm được quy
trình và những công việc cần làm để tạo ra các sản phẩm truyền thông,
ứng dụng các kiến thức ngành vào sáng tạo sản phẩm truyền thông.
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Mục tiêu môn học là nghiên cứu các vấn đề cốt lõi cũng như các tình
huống thực tế nhằm ứng dụng thực tiễn vào các hoạt động của các tổ chức
để gia tăng hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức đó với nhóm khách hàng
mục tiêu. Cụ thể là:
- Cung cấp các yếu tố nền tảng về thương hiệu
- Hiểu biết các yếu tố chính trong quá trình lập và đánh giá chiến lược
thương hiệu.
- Ứng dụng kiến thức về lý thuyết, khái niệm và mô hình thích hợp để đưa
ra các quyết định xây dựng thương hiệu hiệu quả
- Đánh giá đúng các nguyên tắc tâm lý của khách hàng để gia tăng hiệu
quả quản lý trong việc đưa ra quyết định xây dựng thương hiệu.
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Tự chọn 5
Xây dựng chiến dịch
truyền thông

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:
- Hiểu rõ các yếu tố nền tảng trong xây dựng và phát triển thương hiệu
- Ứng dụng được các vấn đề cơ bản của nh n hiệu vào việc xây dựng và
duy trì hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức trong khách hàng mục tiêu
- Thiết lập được các chiến lược thương hiệu dài hạn cho doanh nghiệp.
Quản trị web CMS

32

33

- Môn học cung cấp cho sinh viên ngành CNTRT các kiến thức cơ
bản về phần mềm mã nguồn mở Wordpress và những quy trình tác
nghiệp với báo điện tử, tổ chức của một tòa báo điện tử, cách tổ chức bài
viết trực tuyến và các yêu cầu, chức năng trong CMS. Sinh viên sau khi
hoàn thành học phần này có thể quản trị hệ thống CMS Wordpress để
phát triển website, quản trị bài viết ứng dụng trong tòa soạn báo điện tử
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Vấn đáp máy

Thông tấn báo chí

Nội dung môn học bao gồm những nội dung liên quan tìm hiểu về các loại
hình thông tấn báo chí trong lịch sử báo chí đương đại và hiện đại. Môn
học cung cấp những kiến thức về khái lược hệ thống các thể loại báo chí
thông tấn trong lĩnh vực báo chí Việt Nam cũng như những phương pháp
tiếp cận, sáng tạo những thể loại bài thông tấn báo chí.

3
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Sản xuất chương trình
trên truyền hình và phát
thanh

Môn học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về truyền hình và phát
thanh, và cách để người học vận dụng những kiến thức đó vào sản xuất
các chương trình phát thanh và truyền hình. Giúp sinh viên hiểu đựợc các
khái niệm cơ bản về truyền hình, phát thanh, nguyên lý truyền hình, phát
thanh đặc thù của truyền hình, vị trí, vai trò, chức năng x hội của truyền
hình, phương thức sản xuất chương trình, cầu truyền hinh, truyền thanh,
cơ cấu tổ chức sản xuất chương trình
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- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
truyền thông đại chúng và dư luận x hội, nhằm giúp sinh viên có được
những kiến thức về bản chất, quy luật hình thành và chức năng của dư
luận x hội.

3
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Tự chọn 6

Tự chọn 7
Truyền thông đại chúng
và dư luận x hội

- Vận dụng lý thuyết để nghiên cứu thăm dò dư luận x hội.
- Có thái độ tích cực trong học tập và chủ động trong lĩnh hội tri thức.
Phương pháp quảng cáo

34

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp
truyền thông, phương pháp quảng cáo.
+ Trang bị những kiến thức về hoạch định quảng cáo.
+ Học cách tư duy, sáng tạo trong quảng cáo.
+ Hiểu được các khái niệm thường hay dùng trong quảng cáo.
+ Xác định chính xác mục tiêu, phương thức quảng cáo cho sản phẩm
dịch vụ của doanh nghiệp trong từng chiến dịch quảng cáo.
+ Lập kế hoạch quảng cáo và quản lý được các chương trình quảng cáo
của doanh nghiệp một cách hiệu quả; Tư vấn cho cơ quan chức năng
trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về quảng cáo.
+ Thiết kế thông điệp quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh
nghiệp.
+ Tích cực và chủ động tham gia các hoạt động học tập: nghe giảng, thảo
luận và làm việc nhóm.
+ Yêu thích và quan tâm đến các hoạt động sản xuất chương trình quảng
cáo.
+ Tự tin trong thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu.
+ Trung thực trong làm bài, không quay cóp, không sử dụng bài của
người khác.
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Môn học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về công tác biên
tập, phương pháp biên tập và các thao tác biên tập cụ thể trên các văn bản
báo chí; bbức tranh toàn cảnh về công tác tổ chức tổ chức cơ quan truyền
thông hiện nay. Qua đó, sinh viên nắm được bản chất của lao động báo chí
& truyền thông; có góc nhìn toàn diện về bộ máy tòa soạn các cơ quan báo
chí, bộ máy các cơ quan truyền thông… Nhờ vậy, sinh viên hiểu rõ vị trí,
trách nhiệm và công việc của từng bộ phận trong các cơ quan truyền thông
để có thể thực hiện tốt chức trách của mình sau khi ra trường.
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Tự chọn 8
Công tác biên tập và tổ
chức cơ quan truyền
thông

35

Lý thuyết truyền thông
nâng cao

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức liên quan đến các khái niệm
truyền thông, lịch sử phát triển truyền thông, các mô hình truyền thông cơ
bản và nâng cao, hình thức truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm
cũng như những lý thuyết căn bản và nâng cao về lập kế hạch truyền
thông và quản lý, giám sát chiến dịch đat hiệu quả cao.
Thông qua những kiến thức đ học, sinh viên và nâng cao kỹ năng về giao
tiếp – truyền thông – vận động x hội; tăng cường khả năng hội nhập khu
vực và quốc tế, khả năng hòa nhập vào các nhóm công chúng – x hội,
một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên
hiện nay.
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36

Truyền thông doanh
nghiệp

+ Môn học trang bị kiến thức đầy đủ và khái quát nhất về các lĩnh vực
hoạt động của truyền thông doanh nghiệp: PR, quan hệ báo chí, quảng
cáo-tiếp thị, xử lý khủng hoảng, PR nội bộ,...
+ Biết cách vận dụng các kiến thức về báo chí – truyền thông để có thể
xây dựng được chiến lược truyền thông nội bộ, phát triển được truyền
thông nội bộ tại các doanh nghiệp.
+ Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn
hiểu và vận dụng đúng theo lý thuyết.
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37

Quan hệ công chúng

Môn học hệ thống lại cho sinh viên những kiến thức cơ bản và toàn diện
về quan hệ công chúng (PR) để từ đó sinh viên rèn luyện các kỹ năng
phân tích, đánh giá các chiến lược PR, lập kế hoạch PR, xử lý khủng
hoảng… và có tư duy trong việc giải quyết các tình huống quan hệ công
chúng cụ thể.
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Mục đích môn học

Số TC

Lịch trình
giảng dạy

Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về tinh hoa văn hóa
Việt Nam; từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp ứng xử và định hướng,
truyền bá lối sống văn hoá mới trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị
văn hóa cổ truyền của dân tộc.
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- Khóa 16:
TT
1

Tên học phần
Cơ sở văn hóa Việt
Nam

Phương pháp
đánh giá SV
Tự luận

2

Mỹ học đại cương

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về mỹ học nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về phạm trù
thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, khách thể thẩm mỹ, mối quan hệ thẩm mỹ,
nghệ thuật, nghệ sỹ và vấn đề giáo dục thẩm mỹ.
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3

Pháp luật đại cương

Trang bị những nội dung cơ bản, quan trọng về nhà nước và pháp luật
cũng như đề cập tới một số ngành luật cơ bản của Việt Nam hiện nay
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4

Lịch sử văn minh thế
giới

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về văn minh thế giới, nhằm giúp sinh viên có được những quan điểm
nhân văn, biết quý trọng và giữ gìn các sản phẩm vật chất và tinh thần của
văn minh nhân loại, vận dụng hữu ích vào hoàn thiện nhân cách của mỗi
con người.
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X hội học đại cương

Học phần X hội học đại cương cung cấp cho sinh viên một cách có hệ
thống những kiến thức cơ bản về x hội học, bao gồm: đối tượng, chức
năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành và phát triển của x hội học; các khái
niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản x hội học; các lĩnh vực nghiên cứu,
một số lý thuyết x hội học; phương pháp nghiên cứu x hội học và việc
ứng dụng các phương pháp nghiên cứu x hội học trong truyền thông.
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Học phần tự chọn đại
cương 2:

2
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Tâm lý học đại cương

Trang bị cho sinh viên hệ thống các khái niệm cơ bản của khoa học tâm lý
và các phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học; nguồn gốc nảy sinh,
hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách, trí nhớ; bản chất của
các quá trình tâm lý của con người: nhận thức; xúc cảm – tình cảm; hành
động; trạng thái tâm lý của con người; các thuộc tính tâm lý tạo nên cấu
trúc nhân cách; các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển nhân
cách; các thuộc tính tâm lý có liên quan trong phạm vi lĩnh vực truyền
thông.
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Cơ sở đồ họa máy tính

Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng nền tảng về đồ họa
Raster, vector và ứng dụng trong thiết kế các sản phẩm đồ họa, truyền
thông.
Giúp cho sinh viên hiểu được các kỹ thuật biểu diễn đồ họa trên máy
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tính thông thường như điểm, biểu diễn màu sắc đồ họa trong máy tính hay
các nguyên lý biểu diễn trong đồ họa hai chiều, ba chiều, một số công cụ
hỗ trợ xây dựng đồ họa hai chiều, ba chiều
9

Lịch sử truyền thông

Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, hệ thống, khoa
học về lịch sử hình thành, các thời kỳ phát triển, các điểm mốc, các sự
kiện nổi bật của báo chí truyền thông thế giới từ khi ra đời cho đến nay.
Môn học đặc biệt tập trung giới thiệu các xu hướng, xu thế phát triển của
báo chí truyền thông thế giới, các bài học kinh nghiệm, diện mạo, đặc
điểm của báo chí một số nước, một số khu vực...
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Lý thuyết truyền thông

Môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, được đưa vào chương trình
đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung nhất về các lý
thuyết, mô hình truyền thông, cách thức tiến hành một chiến dịch truyền
thông, giúp sinh viên tạo lập những tri thức nền tảng về truyền thông nói
chung và truyền thông vận động x hội nói riêng.
Thông qua những kiến thức đ học, sinh viên và nâng cao kỹ năng về giao
tiếp, truyền thông, vận động x hội; tăng cường khả năng hòa nhập vào
các nhóm công chúng – x hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong
những điểm yếu của sinh viên hiện nay.
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Quan hệ công chúng
đại cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
quan hệ công chúng (PR) để từ đó sinh viên có thể phân tích, đánh giá các
chiến lược PR; lập kế hoạch PR hay xử lý khủng hoảng với thực tế x hội.
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Công chúng truyền
thông

Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp tiếp cận nghiên cứu công
chúng truyền thông từ góc độ x hội học - truyền thông đại chúng;
phương pháp nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa công chúng truyền
thông và chủ thể truyền thông thể hiện ở những vấn đề: hiệu quả truyền
thông, dư luận x hội, phản hồi, tương tác trong hoạt động truyền thông.
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Pháp luật và đạo đức về
truyền thông

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Luật báo chí
và đạo đức nghề nghiệp người làm báo như quy định quản lý Nhà nước về
báo chí; vai trò, trách nhiệm của báo chí; quyền tự do báo chí, tự do ngôn
luận trên báo chí của công dân; thực trạng đạo đức nghề nghiệp người làm
báo hiện nay…
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Kỹ thuật nhiếp ảnh

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết trong
việc sử dụng máy ảnh: tốc độ chụp, tiêu cự ống kính, ánh sáng, thời điểm,
màu sắc…
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp ảnh theo một bố cục hợp lý và
màu sắc hài hòa nhất. Tạo cho sinh viên lòng yêu thích: yêu thích nhiếp
ảnh, yêu thích nghệ thuật, yêu thích thiên nhiên, yêu thích môi trường,
yêu phong cảnh đất nước con người…
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
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Các phương tiện truyền
thông đại chúng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
truyền thông đại chúng, nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về
các phương tiện truyền thông đại chúng
Đánh giá vai trò của từng phương tiện truyền thông đại chúng trong các
chiến dịch truyền thông cụ thể. Nắm được các vị trí trong các cơ quan
truyền thông, xây dựng kế hoạch truyền thông
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Biên tập audio và video

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức về một số khái niệm
về Video và audio, cách sử dụng công cụ phần mềm Premiere để cắt,
ghép, thêm hiệu ứng để biên tập video, cách xử lý, biên tập âm thanh sử
dụng công cụ phần mềm Audition, và cách kết hợp hai phần mềm trên để
tạo ra các sản phẩm video hoàn thiện.
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Các phương tiện truyền
thông mới

Môn học cung cấp cho người học khái niệm, đặc điểm, đối tượng và
phương pháp nghiên cứu của các phương tiện truyền thông mới. Giúp
người học hiểu được tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông
mới, nó là xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, biết
được thành phần và tính chất của các phương tiện truyền thông mới, nó
giống và khác gì so với các loại hình truyền thông truyền thống; hiểu
được sự hình thành và phát triển những ưu điểm, hạn chế của các phương
tiện truyền thông mới để vận dụng thích hợp.
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Tâm lý học truyền
thông

Người học nắm được các nội dung về tâm lý học nói chung – nền tảng của
tâm lý học truyền thông; tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí – truyền
thông của công chúng; các vấn đề về giao tiếp báo chí – cơ sở nền tảng
cho nhiệm vụ giao tiếp, tiếp cận công chúng của nhà truyền thông và tâm
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lý sáng tạo tác phẩm báo chí – truyền thông của nhà báo, nhà truyền
thông.
19

Ngôn ngữ truyền thông

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và
có tính liên ngành về truyền thông, báo chí và mối quan hệ giữa ngôn ngữ
với những địa hạt trên để từ đó người học có những tiếp cận sâu sắc và
thực tế đối với hình thức giao tiếp cộng đồng mang tính bản sắc này. Qua
đó người học cũng sẽ nắm được quy trình và những công việc cần làm đối
với các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông mang tính báo chí.
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Kỹ thuật quay phim

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, kỹ năng cơ bản trong
quay phim. Trong đó sinh viên sẽ được học về sử dụng nghệ thuật hình
ảnh, âm thanh, ánh sáng, cấu tạo và cách sử dụng máy quay phim, kỹ
thuật ghi hình.
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X hội học truyền
thông

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được những mục tiêu về kiến
thức và kỹ năng sau:
Nắm được các khái niệm cơ bản, một số hướng tiếp cận, một số quan
điểm lý luận chính và đại cương phương pháp tiến hành thực nghiệm
trong nghiên cứu x hội học về truyền thông đại chúng.
Có thể đọc và bình luận những số liệu cơ bản của các nghiên cứu x hội
học về truyền thông đại chúng.
Có thể thực hành một số bài tập khảo sát
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Thiết kế ấn phẩm
truyền thông

Môn học hướng dẫn người học sử dụng các phần mềm để thiết kế các ấn
phẩm truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông của doanh nghiệp,
đơn vị, tổ chức
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Sản xuất video truyền
thông

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về video truyền
thông, quảng cáo, các phương pháp lên kịch bản, quy trình và cách thức
sản xuất video truyền thông thông qua việc sử dụng các phần mềm
chuyên dụng
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Học phần tự chọn cơ sở
ngành 1

2
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Phương pháp biên tập
và soạn thảo văn bản

Phương pháp biên tập và soạn thảo văn bản là môn học giúp sinh viên
nắm được các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, các khái niệm
liên quan đến việc trình bày văn bản. Các chức năng chung của hệ soạn
thảo văn bản: tạo và lưu trữ văn bản, biên tập định dạng văn bản,in ấn…
Có khái niêm về các vấn đề liên quan đến xử lý chữ viết trong soạn thảo.
Nắm được các quy ước trong soạn thảo văn bản.
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Phương pháp nghiên
cứu truyền thông

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn
diện về phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng, phân tích nội
dung, phương pháp thực nghiệm để xác định những phương pháp tiếp cận
dựa trên định hướng và các cuộc phỏng vấn, dân tộc học, nghiên cứu
trường hợp, chủ yếu là hướng đến các phương pháp định tính. Mỗi
phương pháp được mô tả chi tiết các thủ tục, yếu tố cần thiết thực tế, bổ
sung các trường hợp ứng dụng, mục tiêu và thực tế..
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Người dẫn chương trình Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học
những kiến thức nền căn bản để học viên có cơ hội rèn luyện trở thành
người dẫn chương trình. Cụ thể là:
o Nắm được kiến thức tổng quan về người dẫn chương trình: khái niệm,
vai trò và phân loại người dẫn chương trình.
o Hiểu rõ phẩm chất và các tiêu chí của người dẫn chương trình: nghệ
thuật giọng nói, phong cách và ngôn ngữ hình thể, bản lĩnh và khả
năng ứng xử; kiến thức sâu rộng.
o Nắm được các kỹ năng cần có của người dẫn chương trình.
Đồng thời môn học giúp sinh viên thực hành các kỹ năng của người dẫn
chương trình: kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng viết kịch bản và biên tập lời
dẫn, kỹ năng điều hành talkshow, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng
phỏng vấn hiện trường và trải nghiệm.
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Kỹ thuật quảng cáo
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+ Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Quảng cáo.
+ Tìm hiểu những công việc mà nhà quảng cáo sẽ phải làm trong hoạt
động này.
+ Biết cách lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với từng nội dung quảng
cáo.

+ Học cách tư duy, sáng tạo trong quảng cáo.
+ Xây dựng kịch bản quảng cáo và thực hiện mẩu quảng cáo phát trên
phát thanh và truyền hình.
+ Hiểu được các khái niệm cơ bản về kịch bản và kịch bản truyền hình,
vai trò của kịch bản trong quá trình sang tạo các tác phẩm truyền hình.
+ Sinh viên học được kỹ năng giao tiếp.
+ Kỹ năng quay phim, dựng phim.
+ Kỹ năng giải quyết tình huống.
+ Kỹ năng làm việc với áp lực cao.
+ Tích cực và chủ động tham gia các hoạt động học tập: nghe giảng, thảo
luận và làm việc nhóm.
- Yêu thích và quan tâm đến các hoạt động sản xuất chương trình truyền
hình.
- Tự tin trong thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu.
- Trung thực trong làm bài, không quay cóp, không sử dụng bài của người
khác
29

Xây dựng chiến dịch
truyền thông

+ Về kiến thức:
Môn học này nhằm giúp sinh viên hiểu quy trình xây dựng chiến dịch
truyền thông với 9 bước: phân tích tổng quan, xác định đối tượng truyền
thông, mục tiêu truyền thông, xây dựng thông điệp truyền thông, chiến
lược và chiến thuật truyền thông, lựa chọn kênh truyền thông, Kế hoạch
ngân sách và đánh giá hiệu quả truyền thông.
+ Về kỹ năng:
Biết cách vận dụng các kiến thức về báo chí – truyền thông để có thể xây
dựng được chiến dịch truyền thông, phát triển được truyền thông tại các
doanh nghiệp.
+ Về thái độ :
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
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Truyền thông doanh
nghiệp và tiếp thị

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cũng như kỹ năng để xây
dựng, thực hiện và đánh giá một chương trình truyền thông marketing tích
hợp (IMC) phục vụ cho hoạt động truyền thông doanh nghiệp. Cụ thể là
môn học giúp cho người học:
• Hiểu vị trí của IMC trong marketing mix, các thành phần của IMC.
• Hiểu rõ các công cụ được sử dụng trong IMC.
• Biết kết hợp các công cụ IMC trong 01 chiến dịch IMC: quảng cáo,
khuyến mại, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp.
• Biết tổ chức, phối hợp các hoạt động truyền thông tiếp thị tích hợp cũng
như đo lường đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông tiếp thị tích
hợp.
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Kỹ năng viết truyền
thông

Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng căn bản để sử dụng ngôn
ngữ truyền thông như là một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin.
Những kỹ năng đó được chỉ ra trên nền của những cơ sở lý luận khoa học
thuộc bình diện ngôn ngữ học cũng như thuộc bình diện truyền thông học.
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32

Tổ chức sự kiện

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức nền căn bản để lên kế
hoạch tổ chức sự kiện. Cụ thể là:
- Nắm được kiến thức tổng quan về tổ chức sự kiện: các khái niệm chính,
cách thức phân loại và các nhóm công chúng của sự kiện.
- Hiểu rõ cách thức lên đề án tổ chức sự kiện, xây dựng kế hoạch truyền
thông và lên kế hoạch mời tài trợ sự kiện.
- Nắm được cách thức kiểm soát tiến trình sự kiện và phương pháp quản
trị rủi ro.
Thông qua môn học sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng thực tế:
o Cách thức lên kế hoạch và tổ chức sự kiện bài bản, có kiểm soát tiến
trình và quản trị rủi ro.
o Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phản biện và
thuyết phục...
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Luật sở hữu trí tuệ về
truyền thông

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, quyền
sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông nói riêng. Từ đó, áp dụng vào quá trình hoạt động nghề
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nghiệp để không vi phạm luật sở hữu trí tuệ, cũng như đặt ra các yêu cầu
cho nhà nước đối với sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực truyền thông ở Việt
Nam hiện nay.
34

Truyền thông nội bộ

+ Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức, khái niệm về truyền thông nội
bộ, các vấn đề trong việc xây dựng các hoạt động truyền thông nội bộ.
+ Về kỹ năng: Hướng dẫn cho sinh viên biết cách xây dựng và tiến hành
các kế hoạch truyền thông nội bộ cho các đơn vị, doanh nghiệp.
+ Về thái độ:
Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn hiểu
và vận dụng đúng theo lý thuyết.
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Quản lý và đánh giá
chiến dịch truyền thông

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về công tác quản trị truyền thông
của tổ chức nói chung và quản trị truyền thông trong từng công việc cụ
thể nói riêng như quản trị truyền thông trong tổ chức sự kiện, trong xử lý
khủng hoảng, trong xây dựng thương hiệu… để từ đó hình thành cho sinh
viên các kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá về công tác quản trị
truyền thông trong tổ chức/doanh nghiệp.
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Thực hành triển khai dự Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và
án truyền thông
có tính liên ngành về truyền thông, dự án truyền thông để từ đó có cách
thức tiến hành triển khai dự án truyền thông thực tế và xây dựng những
tiêu chí đánh giá hiệu quả triển khai dự án cụ thể và chính xác.
Môn học cũng trau dồi và rèn luyện cho người học biết cách vận dụng các
kiến thức lý thuyết về dự án truyền thông để tiến hành triển khai dự án
trên thực tế.
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Đồ họa động cho truyền Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, Học phần này nhằm trang bị
thông
cho sinh viên những khái niệm cơ bản về các khái niệm cơ bản về đồ họa
động, hoạt hình; quy trình sản xuất video motion graphics. Hiểu về các kỹ
thuật tạo dựng các hình minh họa, kỹ thuật tạo hiệu ứng, kỹ xảo trong
After Effect. Nắm được kỹ thuật trong sản xuất đồ họa động và hình ảnh
động phục vụ video kỹ thuật số và các phương tiện truyền thông tương
tác.
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Quản trị nội dung
website

39

Kỹ thuật nâng cao chất
lượng truyền thông trực
tuyến
Truyền thông đại chúng
và dư luận x hội

40

41

Xây dựng và phát triển
thương hiệu

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành CNTRT các kiến thức cơ bản về
phần mềm mã nguồn mở Wordpress và những quy trình tác nghiệp với
báo điện tử, tổ chức của một tòa báo điện tử, cách tổ chức bài viết trực
tuyến và các yêu cầu, chức năng trong CMS. Sinh viên sau khi hoàn thành
học phần này có thể quản trị hệ thống CMS Wordpress để phát triển
website, quản trị bài viết ứng dụng trong tòa soạn báo điện tử
Môn học cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ thuật nâng cao chất lượng và
hiệu quả truyền thông trực tuyến của các chiến dịch truyền thông trong
doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về
truyền thông đại chúng và dư luận x hội, nhằm giúp sinh viên có được
những kiến thức về bản chất, quy luật hình thành và chức năng của dư
luận x hội.
- Vận dụng lý thuyết để nghiên cứu thăm dò dư luận x hội.
- Có thái độ tích cực trong học tập và chủ động trong lĩnh hội tri thức.
Mục tiêu môn học là nghiên cứu các vấn đề cốt lõi cũng như các tình
huống thực tế nhằm ứng dụng thực tiễn vào các hoạt động của các tổ chức
để gia tăng hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức đó với nhóm khách hàng
mục tiêu. Cụ thể là:
- Cung cấp các yếu tố nền tảng về thương hiệu
- Hiểu biết các yếu tố chính trong quá trình lập và đánh giá chiến lược
thương hiệu.
- Ứng dụng kiến thức về lý thuyết, khái niệm và mô hình thích hợp để đưa
ra các quyết định xây dựng thương hiệu hiệu quả
- Đánh giá đúng các nguyên tắc tâm lý của khách hàng để gia tăng hiệu
quả quản lý trong việc đưa ra quyết định xây dựng thương hiệu.
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:
- Hiểu rõ các yếu tố nền tảng trong xây dựng và phát triển thương hiệu
- Ứng dụng được các vấn đề cơ bản của nh n hiệu vào việc xây dựng và
duy trì hình ảnh của sản phẩm hoặc tổ chức trong khách hàng mục tiêu
- Thiết lập được các chiến lược thương hiệu dài hạn cho doanh nghiệp.
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Xử lý khủng hoảng
truyền thông

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về truyền thông, các loại hình
truyền thông hiện đại, cách thức hoạt động của những loại hình truyền
thông này.
Từ đó, môn học sẽ chỉ ra những khủng hoảng thường gặp trong truyền
thông, các giai đoạn khủng hoảng và cách thức xử lý những khủng hoảng
này như thế nào.
Thông qua những nghiên cứu chi tiết về khủng hoảng truyền thông, môn
học sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về môi trường truyền thông hiện
đại.
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Văn hóa doanh nghiệp

Trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc tính và các bộ phận hợp văn hóa
doanh nghiệp; xây dựng các mối quan hệ, xử lý tình huống, quản lý và
duy trì văn hóa trong một cơ quan doanh nghiệp.
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Truyền thông quốc tế

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử báo chí thế giới,
khái niệm và phạm trù cơ bản về truyền thông, xu hướng toàn cầu hóa
thông tin.
Ngoài ra, môn học cung cấp cho người học phương thức hoạt động của
các cơ quan báo chí truyền thông cùng bản chất các tập đoàn báo chí truyền thông trên thế giới.
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Lý thuyết truyền thông
nâng cao

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức liên quan đến các khái niệm
truyền thông, lịch sử phát triển truyền thông, các mô hình truyền thông cơ
bản và nâng cao, hình thức truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm
cũng như những lý thuyết căn bản và nâng cao về lập kế hạch truyền
thông và quản lý, giám sát chiến dịch đat hiệu quả cao.
Thông qua những kiến thức đ học, sinh viên và nâng cao kỹ năng về giao
tiếp – truyền thông – vận động x hội; tăng cường khả năng hội nhập khu
vực và quốc tế, khả năng hòa nhập vào các nhóm công chúng – x hội,
một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên
hiện nay.
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Truyền thông doanh
nghiệp

+ Môn học trang bị kiến thức đầy đủ và khái quát nhất về các lĩnh vực
hoạt động của truyền thông doanh nghiệp: PR, quan hệ báo chí, quảng
cáo-tiếp thị, xử lý khủng hoảng, PR nội bộ,...
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+ Biết cách vận dụng các kiến thức về báo chí – truyền thông để có thể
xây dựng được chiến lược truyền thông nội bộ, phát triển được truyền
thông nội bộ tại các doanh nghiệp.
+ Rèn luyện thái độ làm việc chính xác khoa học, tác phong nhanh gọn
hiểu và vận dụng đúng theo lý thuyết.
47

Quan hệ công chúng
ứng dụng

Môn học hệ thống lại cho sinh viên những kiến thức cơ bản và toàn diện
về quan hệ công chúng (PR) để từ đó sinh viên rèn luyện các kỹ năng
phân tích, đánh giá các chiến lược PR, lập kế hoạch PR, xử lý khủng
hoảng… và có tư duy trong việc giải quyết các tình huống quan hệ công
chúng cụ thể.

3

Kỳ 8

Báo cáo

12) Ngành An toàn thông tin
Khóa 13, 14, 15:
TT

Tên môn học

1

Vật lý 1

2

Anh văn 1

3

Toán cao cấp 1

4

Những NLCB của CN
Mác LêNin 1

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy
giá sinh viên

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý đại cương làm cơ
sở để sinh viên có thể học tiếp các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
Trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như cách sử dụng
động từ to be, danh từ số ít, số nhiều, các trạng từ chỉ tần suất, thì hiện tại
và cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như thông tin cá nhân,
gia đình, các đồ vật hàng ngày, màu sắc, cách nói giờ, các địa điểm trong
thành phố, thời gian rảnh rỗi, các tính từ mô tả. Bên cạnh đó, môn học còn
cung cấp cho sinh viên cách sử dụng các mẫu câu tiếng Anh trong các tình
huống thực tế.
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân;
các phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, cấp cao và hệ phương
trình vi phân. Hoàn thiện kiến thức cơ sở để sử dụng cho các môn học
chuyên ngành. Sinh viên thành thạo các phương pháp giải phương trình vi
phân cấp 1, phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình vi phân. Ứng
dụng vào việc phân tích và giải được một số bài toán chuyên ngành.
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Giúp cho sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của Triết học Mác Lênin; Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội
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dung môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2, Tư
tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam; hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. Từng bước xác lập thế giới
quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các
khoa học chuyên ngành được đào tạo.
5

Tin học đại cương

Trang bị cho sinh viên các kiến thức căn bản nhất trong tin học. Tạo điều
kiện cho sinh viên ứng dụng thao tác và sử dụng thành thạo máy tính. Nội
dung cụ thể gồm: Hệ điều hành Windows; Hệ soạn thảo Word; Bảng tính
điện tử Excel; Xây dựng các bài thuyết trình Powerpoint
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6

Tiếng việt thực hành

Người học hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp bằng văn bản và
các yêu cầu thiết yếu của việc soạn thảo văn bản. Người học có kĩ năng
tiếp nhận văn bản, kĩ năng tạo lập một số loại văn bản hành chính - khoa
học (có liên quan).
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Vật lý 2
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Toán cao cấp 2
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Hóa đại cương
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Anh văn 2

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý đại cương làm cơ
sở để sinh viên có thể học tiếp các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân;
các phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, cấp cao và hệ phương
trình vi phân. Hoàn thiện kiến thức cơ sở để sử dụng cho các môn học
chuyên ngành. Sinh viên thành thạo các phương pháp giải phương trình vi
phân cấp 1, phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình vi phân. Ứng
dụng vào việc phân tích và giải được một số bài toán chuyên ngành.
Trang bị khối kiến thức cơ bản về cấu tạo, bản chất hóa đại cương làm cơ
sở học tiếp các học phần tiếp theo, các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
Vận dụng các quy luật để giải thích các hiện tượng hóa học trong đời sống,
và trong lao động sản xuất.
Môn học Anh văn 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ
bản như danh từ đếm được, danh từ không đếm được, thì quá khứ đơn, thì
hiện tại tiếp diễn, các cấp so sánh của tính từ và trang bị hệ thống từ vựng
liên quan đến các chủ đề về Food, Money, Journeys và Appearance. Bên
cạnh đó, môn học tiếp tục giúp sinh viên dần làm quen và tiếp cận với các
tình huống giao tiếp đa dạng và phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết ở mức độ sơ cấp (A2).
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Những NLCB của CN
Mác LêNin 2

Trang bị cho người học những nội dung cơ bản, cần thiết của chủ nghĩa
Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua các giai đoạn
phát triển của nó và về x hội x hội chủ nghĩa. Xác lập cơ sở lý luận cơ
bản nhất để có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng
tư tưởng của Đảng. Từ đó, giải thích được cơ sở lý luận và có thái độ đúng
đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước. Góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, chủ động, tự tin cho sinh
viên.
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13

Xác suất thống kê

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê làm
cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
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Anh văn 3

Môn học Anh văn 3 trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ
bản như cách sử dụng thì tương lai gần, thì hiện tại hoàn thành,
should/shouldn‟t, have to/don‟t have to, can/can‟t, will/won‟t và trang bị
hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề về Film and the Arts, Science,
Tourism and the Earth. Bên cạnh đó, môn học tiếp tục giúp sinh viên làm
quen và tiếp cận thành thạo với các tình huống giao tiếp đa dạng và phát
triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp (B1).
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16

Toán cao cấp 3

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân;
các phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, cấp cao và hệ phương
trình vi phân. Hoàn thiện kiến thức cơ sở để sử dụng cho các môn học
chuyên ngành. Sinh viên thành thạo các phương pháp giải phương trình vi
phân cấp 1, phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình vi phân. Ứng
dụng vào việc phân tích và giải được một số bài toán chuyên ngành.
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Anh văn 4

Môn học Anh văn 4 giúp sinh viên củng cố những kiến thức ngữ pháp cơ
bản như cách sử dụng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn
thành, quá khứ đơn giản, tương lai đơn, cấu trúc “be going to”, cách sử
dụng các lượng từ không xác định như “some, any, a little, a few, much,
many”, cách sử dụng một số động từ khuyết thiếu “must, should, can, had
better,…”, cấu trúc “there is/ are”, trang bị kiến thức về một số giới từ, liên
từ và cụm kết từ với “do, make, have…” và mở rộng và trang bị hệ thống
từ vựng liên quan đến các chủ đề về Daily routines, Holidays, Personal
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plans, Sports, Cities and Countrysides. Bên cạnh đó, môn học tiếp tục giúp
sinh viên làm quen và tiếp cận thành thạo với các tình huống giao tiếp đa
dạng và phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ tiền
trung cấp (A2+).
18

Đường lối cách mạng
của ĐCS Việt Nam

19

Kỹ năng giao tiếp

20

Kiến trúc máy tính

21

Nhập môn lập trình

22

Mạng máy tính

23

Cơ sở dữ liệu

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đường lối
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam để hiểu rõ về con đường phát
triển của đất nước. Từ đó, tin tưởng vào sự l nh đạo của Đảng, chấp hành
nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng.
Người học hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp x hội nói chung và
giao tiếp kĩ thuật nói riêng trong cuộc sống và trong công việc. Góp phần
cùng các môn học khác phát triển ở người học một tư duy khoa học vững
vàng. Người học có kĩ năng giao tiếp để có thể thích nghi - thích ứng trong
công việc và trong cuộc sống: kĩ năng tạo lập các mối quan hệ, kĩ năng
thuyết trình các vấn đề khoa học trước nhiều người.
Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và thành phần cơ bản của
máy tính, các hệ thống số, các cổng logic đơn giản và ngôn ngữ máy tính.
Trang bị cho sinh viên các kiến thức căn bản về lập trình. Tạo điều kiện
cho sinh viên làm quen và sử dụng được ngôn ngữ lập trình C. Nội dung
cụ thể gồm: Giới thiệu về lập trình; Ngôn ngữ lập trình C; Các kiểu dữ liệu
trong C; Các lệnh trong C.
Tổng quan về hệ thống mạng máy tính: kiến trúc mạng, giao thức, thiết bị,
công nghệ
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3

Kỳ 3

Trắc nghiệm

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hiểu được ý
nghĩa vai trò của cơ sở dữ liệu, kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ, các
phép toán đại số quan hệ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Nắm chắc các kiến thức
về ngôn ngữ SQL, sử dụng hệ quản trị SQL làm công cụ để cài đặt, thao
tác, truy vấn dữ liệu. Làm tiền đề cho các môn học phân tích, thiết kế và
cài đặt cơ sở dữ liệu khác. Nội dung cụ thể gồm: khái niệm cơ bản về cơ sở
dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu, phụ
thuộc hàm, lược đồ quan hệ, bao đóng, khóa của LĐQH, phủ của tập các
phụ thuộc hàm, chuẩn hóa LĐQH, phép tách một quan hệ, ngôn ngữ định
nghĩa và thao tác dữ liệu.

2

Kỳ 3

Tự luận

24

Cấu trúc dữ liệu và
giải thuật

Sinh viên tóm tắt lại được các các cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản;
nhận biết được mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Biết được
phương pháp thiết kế giải thuật; phân tích, đánh giá và so sánh các giải
thuật; Lựa chọn sử dụng cấu trúc dữ liệu và giải thuật phù hợp cho bài toán
cần giải quyết.
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Hệ điều hành bảo mật

Môn học này nhằm giới thiệu tới sinh viên về hệ điều hành được sử dụng
phổ biến và là công cụ chính cho các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn
thông tin và an ninh mạng. Hệ điều hành này được xây dựng dựa trên nền
tảng của Linux, lấy tên là Kali Linux, với rất nhiều các công cụ về bảo mật
được tích hợp bên trong nó. Với việc làm quen và sử dụng hệ điều hành
này, sinh viên có những kiến thức cơ bản và nền tảng phục vụ cho quá
trình học những môn học sau này đều dựa trên việc khai thác các công cụ
được tích hợp trong Kali
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Lập trình hướng đối
tượng với C++

• Kiến thức và kỹ năng về lập trình hướng đối tượng
• Các tính chất của đối tượng, thừa kế và phân lớp
• Cách thức trao đổi và truyền thông giữa các đối tượng
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Nhập môn ATTT

Trang bị cho sinh viên các kiến thức căn bản về lập trình. Tạo điều kiện
cho sinh viên làm quen và sử dụng được ngôn ngữ lập trình C. Nội dung
cụ thể gồm: Giới thiệu về lập trình; Ngôn ngữ lập trình C; Các kiểu dữ liệu
trong C; Các lệnh trong C.
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Lập trình hợp ngữ

Môn học lập trình hợp ngữ giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về
lập trình hợp ngữ (Assembly). Môn học bao gồm các nội dung chính: Tổ
chức bộ xử lý Intel 8086, giới thiệu về hợp ngữ, các lệnh đơn giản trong
lập trình hợp ngữ, hệ thống ngắt, các cấu trúc cơ bản trong lập trình hợp
ngữ, ngăn xếp và thủ tục, xử lý số và chuỗi.
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29

Mật m học và ứng
dụng

Môn học này giúp sinh viên tiếp thu các kiến thức liên quan đến cơ sở toán
học trong lĩnh vực m hóa và mật m , các kiến thức cơ bản liên quan đến
m hóa và ứng dụng, đây là một chủ đề quan trọng liên quan đến tính bảo
mật và an toàn của các hệ thống phần mềm hiện đại cùng với việc áp dụng
vào các bài toán thực tế về m hóa thông tin. Nội dung môn học bao gồm
những chủ đề chính như: cơ sở của lý thuyết số và ứng dụng trong m hoá,
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các bài toán quan trọng trong lý thuyết số ứng dụng vào m hoá thông tin,
phân tích các hệ m và các ứng dụng của nó trong m hoá thông tin điện
tử, hệ thống mật m đối xứng, hệ thống mật m bất đối xứng, hàm băm
mật m , chữ ký điện tử, hệ thống chứng nhận khóa công cộng và một số
giao thức bảo vệ thông tin .
30

Quản lý rủi ro

Môn học này nhằm mục đích cung cấp tới người học một sự hiểu biết về
những vấn đề lớn rủi ro và quản lý an ninh thông tin phải đối mặt với các
nhà quản trị công nghệ thông tin trong việc sử dụng hiệu quả công nghệ
thông tin trong các tổ chức hiện đại.
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Tiêu chuẩn đánh giá
ATTT

Đây là một trong những học phần quan trọng của ngành An toàn thông tin,
nó cung cấp cho sinh viên nắm được kiến thức và thông tin về thực tế của
hoạt động đánh giá sản phẩm công nghệ thông tin trên thế giới. Môn học
giới thiệu quá trình phát triển của các hệ thống tiêu chí đánh giá sản phẩm,
nguyên lý tổng quát để thiết kế chế tạo các sản phẩm an toàn công nghệ
thông tin, trình bày chi tiết hệ thống phương pháp luận đánh giá chung để
hướng dẫn vận dụng trong quá trình đánh giá sản phẩm công nghệ thông
tin. Đồng thời trình bày sơ đồ đánh giá chuẩn mực được áp dụng đối với
một quốc gia và đề cập đến thực trạng phát triển hoạt động đánh giá sản
phẩm công nghệ thông tin trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam.
Qua đó, sinh viên được trang bị những kiến thức tốt để trở thành những
người làm chuyên môn hay thậm chí là chuyên gia đánh giá và các nhà tư
vấn sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin an toàn.
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32

Lập trình Java

Nội dung học phần giảng dạy về kỹ thuật phân tích cơ bản phần mềm độc
hại mà ngay cả những người không có kinh nghiệm lập trình sẽ có thể sử
dụng để thực hiện phân loại phần mềm độc hại. Khóa học sẽ cung cấp cho
sinh viên các công cụ chính và kỹ năng cần thiết để phân tích các chương
trình độc hại: phân tích tĩnh và phân tích động. Các công cụ này sẽ có ích
trong việc phân tích m độc vì nó bao gồm các chiến lược và kỹ thuật để
phân tích thậm chí các chương trình độc hại tinh vi nhất, chẳng hạn như
các chương trình sử dụng chống tháo gỡ, chống gỡ lỗi, hoặc kỹ thuật đóng
gói.
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M độc máy tính

Nội dung học phần giảng dạy về kỹ năng triển khai và quản trị hệ thống
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máy chủ nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows Server, với các phiên
bản phù hợp với nhu cầu của thực tiễn. Nội dung kiến thức tập trung vào
mô hình miền (domain) và cơ sở dữ liệu miền (Active Directory) cũng như
khả năng triển khai các ứng dụng và dịch vụ trong thực tiễn dựa trên nền
tảng này.
34

Quản trị hệ điều hành

Nội dung học phần giảng dạy về kỹ năng triển khai và quản trị hệ thống
máy chủ nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows Server, với các phiên
bản phù hợp với nhu cầu của thực tiễn. Nội dung kiến thức tập trung vào
mô hình miền (domain) và cơ sở dữ liệu miền (Active Directory) cũng như
khả năng triển khai các ứng dụng và dịch vụ trong thực tiễn dựa trên nền
tảng này.
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35

An ninh và an toàn
mạng

- Kiến thức: Cung cấp các khái niệm cơ bản về an toàn truyền thông trên
mạng Internet, các phương pháp m hóa đối xứng và mã hóa khóa công
khai, các kỹ thuật xác thực và chữ ký số, tường lửa, IDS .....những kiến
thức nền tảng cơ bản nhất về lĩnh vực an toàn thông tin
- Kỹ năng : Vận dụng các kiến thức về lý thuyết áp dụng vào sử dụng một số
các công cụ kiểm tra hiệu năng mạng, phát hiện truy cập bất thường, cấu
hình tường lửa ở mức cơ bản, và quan trọng hơn là sinh viên có thể đánh
giá cơ bản về mức độ an toàn tổng thể của hệ thống mạng
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Phân tích thiết kế hệ
thống ATTT

Môn học Phân tích thiết kế hệ thống An toàn thông tin là môn học cơ sở
cho ngành An toàn thông tin, cung cấp các nội dung liên quan đến phương
pháp phát triển hệ thống an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí an toàn
hiện nay.

2

Kỳ 5

Tự luận

37

An toàn cơ sở dữ liệu

Cung cấp cho người học cơ sở về cơ sở dữ liệu an toàn; kỹ năng bảo vệ cơ
sở dữ liệu khỏi các dạng tấn công cơ bản.
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Hệ thống tái cấu hình
động

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các khái niệm trong hệ thống nhúng,
trang bị các kiến thức cơ bản về hệ điều hành nhúng, bộ vi xử lý nhúng và
cách thiết kế các chương trình phần mềm cho hệ thống nhúng. Sinh viên
được tiếp cận với việc lập trình hệ thống nhúng cho các loại chip FPGA,
CPLD trên các ngôn ngữ lập trình như C, VHDL.
- Kỹ năng:Cung cấp các kỹ năng lập trình trên công cụ Quartus II của Altera
với các ngôn ngữ lập trình như VHDL, C/C++.
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Phát triển ứng dụng an
toàn trên thiết bị di
động

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về
phương pháp xây dựng phần mềm trên thiết bị di động dựa trên nền tảng
Android, bên cạnh đó, sinh viên cũng có điều kiện để rèn luyện kĩ năng về
lập trình hướng đối tượng trên ngôn ngữ Java. Có sự hiểu biết nhất định về
nguyên lý hoạt động của các phần mềm cho thiết bị di động, cơ chế bảo
mật, cách thức sử dụng ứng dụng an toàn, xây dựng phần mềm bảo mật
cho thiết bị di động trên nền tảng Android.

3

Kỳ 6

Tự luận

40

Lập trình nguồn mở

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về lập
trình nguồn mở trên nền tảng Web, tư duy lập trình và phát triển các ứng
dụng nguồn mở, sinh viên sẽ được nghiên cứu và học tập về các thành
phần cơ bản của môi trường Web như: ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTML, cách sử dụng HTML để xây dựng bố cục cho các trang web, sử
dụng CSS để thiết kế giao diện như thế nào, sử dụng ngôn ngữ kịch bản
Javascript để bắt lỗi các sự kiện, cùng với đó sinh viên sẽ được tiếp cận với
ngôn ngữ lập trình web động PHP một ngôn ngữ lập trình nguồn mở được
xây dựng dành cho các lập trình viên và các nhà phát triển web hiện nay

3

Kỳ 6

Tự luận

41

Đánh giá độ tin cậy

Môn học sẽ cung cấp khái niệm về độ tin cậy, các khái niệm cơ bản liên
quan đến độ tin cậy của hệ thống và những ảnh hưởng đến độ tin cậy. Các
chỉ tiêu của độ tin cậy được giới thiệu trong môn học cũng như các biện
pháp nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Thêm vào đó, môn học sẽ giới
thiệu các phương pháp phân tích độ tin cậy của hệ thống và mô hình dự
báo độ tin cậy.

2

Kỳ 6

Tự luận

42

Thực tập cơ sở

Kỳ thực tập bản lề để sinh viên chuyển từ học cơ sở ngành lên chuyên
ngành. Tổ chức vào sau học kỳ cuối của khối cơ sở ngành. Là điều kiện
tiên quyết để sinh viên có thể học tiếp các môn thuộc khối chuyên ngành

2

Kỳ 6

- Được sự đồng ý
của giảng viên
hướng dẫn cho
bảo vệ.
- Điểm sẽ được
đánh giá theo
quy định của nhà
trường

43

Điều tra số

Môn học bao gồm các kỹ thuật về điều tra số cơ bản, cung cấp cái nhìn
tổng quan về các loại pháp chứng máy tính, kỹ thuật, các bằng chứng điện

3

Kỳ 7

Tự luận

tử và cách thức thu thập. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên với một
cách tiếp cận có hệ thống khi tiến hành một điều tra thu thập chứng cứ số.
44

Tường lửa

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về tường lửa, các công
nghệ tường lửa và qua đó cũng giới thiệu qua về một số h ng sản xuất
tường lửa nổi tiếng nhất hiện nay.
Đặc biệt, môn học còn đưa ra một số ứng dụng thực tiễn với sản phẩm
tường lửa của Check Point - VPN-1 để minh chứng về lợi ích của tường
lửa, tính hiệu quả của tường lửa trong vấn đề chống tấn công mạng.

3

Kỳ 7

Tự luận

45

Xâm nhập giả định

Nội dung của môn học chủ yếu tập trung vào hướng dẫn sinh viên nắm
được nguyên lý của thao tác kiểm tra và phát hiện các lỗ hổng bảo mật của
phần mềm và hệ thống, từ đó đưa ra được những thống kê và giải pháp
khắc phục một cách phù hợp. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được làm
quen và thực hành sử dụng các công cụ mạnh mẽ, được tích hợp sẵn trên
hệ điều hành dùng để pentest là Kali Linux. Kết thúc nội dung môn học,
sinh viên có thể thực hiện các thao tác kiểm thử độ an toàn của hệ thống,
tấn công giả định, xâm nhập hệ thống thông qua các lỗ hổng bảo mật đang
tồn tại sẵn, và từ đó đưa ra giải pháp khắc phục lỗi cho người quản trị.

3

Kỳ 7

Tự luận

46

Chứng thực điện tử

Môn học sẽ trình bày tổng quan về cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI).
Sau đó đi vào triển khai trên nền tảng windows server một số ứng dụng
của PKI trong thực tiễn như: Đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến
qua web, email, mạng riêng ảo, mạng không dây.

3

Kỳ 7

Tự luận

47

An toàn thư điện tử

Môn học sẽ cung cấp các khái niệm chung nhất về hệ thống thư tín điện tử
như các thành phần, các chuẩn được sử dụng trong thư tín điện tử, ... Bên
cạnh đó, chúng tôi cũng muốn giới thiệu các vấn đề liên quan đến sự an
toàn cho cả hai thành phần chính của hệ thống thư tín điện tử là các máy
chủ và các máy trạm trên các mạng riêng cũng như các mạng công cộng.

3

Kỳ 8

Tự luận

48

An toàn web

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về giao thức HTTP,
các thành phần của một trang web, những hiểm họa đối với ứng dụng web;
Cung cấp cho sinh viên một số phương pháp tấn công ứng dụng web
thường gặp và cách phòng tránh; Đồng thời học phần sẽ cùng sinh viên
trao đổi, thảo luận về các cách xây dựng ứng dụng web an toàn từ đó triển
khai và vận hành an toàn ứng dụng web an toàn trong thực tiễn

3

Kỳ 8

Tự luận

49

Thiết kế hệ thống phát
hiện xâm nhập

Môn học giới thiệu các nguyên lý cơ bản, đặc điểm và cấu trúc của một hệ
thống phát hiện xâm nhập, những công nghệ hiện nay đ và đang được sử
dụng để phát hiện các hành vi xâm nhập bất thường vào mạng cần bảo vệ.
Môn học cũng đưa ra những triển khai ban đầu một hệ thống phát hiện
xâm nhập cụ thể vào trong mô hình mạng có tính thực tiễn để giúp sinh
viên nắm vững được phần kiến thức lý thuyết.

3

Kỳ 8

Tự luận

50

An toàn mạng riêng ảo

Môn học này bao gồm các khái niệm và kiến trúc của VPN; nghiên cứu có
chiều sâu các đặc tính, chức năng như là: truyền liên mạng (truyền đa giao
thức- tunneling), xác thực, điều khiển truy nhập; các cổng VPN; VPN
clients; mạng VPN; quản lý dịch vụ;
Cung cấp kiến thức căn bản về một số công nghệ áp dụng cho VPN: IPsec,
PPTP/MPPE, PPTP, … Sử dụng công cụ hỗ trợ mô phỏng mạng riêng ảo
GNS3 để xây dựng lab mô phỏng.

3

Kỳ 8

Tự luận

13) Ngành Công nghệ thông tin
- Khóa 12
TT

Tên môn học

1

Khai phá dữ liệu

2

Lập trình trên thiết bị
di động

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức để hiểu
2
Kỳ 9
Tự luận
được vai trò của tri thức trong tổ chức và nền kinh tế. Nắm bắt được nội
dung các bước cơ bản của quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu. Phân biệt
được phương pháp khai phá dữ liệu (KPDL) với các phương pháp xử lý
dữ liệu truyền thống. Hiểu được vai trò đặc biệt của các chuyên gia ứng
dụng, người sử dụng trong quá trình KPDL. Hiểu được lý do của các
phương pháp KPDL và giải thích được vì sao các phương pháp như vậy
không thích hợp trong các tiếp cận truyền thống. Biết được xu thế phát
triển hiện đại của KPDL. Hiểu và vận dụng được các bài toán và các
phương pháp tiền xử lý dữ liệu, các thuật toán khai phá luật kết hợp, phân
lớp, phân cụm điển hình về khai phá dữ liệu.
Môn học cung cấp tổng quan về phát triển ứng dụng trên điện thoại di
3
Kỳ 9
VĐM
động nói chung và các kỹ năng cơ bản trong lập trình di động với Android.
Mục đích môn học

3

Kỹ thuật lập trình nâng
cao

Môn học hệ thống hóa lại các kiến thức từ nền tảng đến nâng cao về ngôn
ngữ lập trình C++. Nội dung môn học được xây dựng trên cơ sở đặt hàng
của FPT Software nhằm tìm kiếm các lập trình viên về C/C++. Các kiến
thức môn học cung cấp bao hàm trong phạm vi ngôn ngữ lập trình C++.

3

VĐM

4

Ứng dụng thuật toán

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức liên quan tới các
kỹ thuật truyền dữ liệu, bao gồm:
Cung cấp những khái niệm tổng quan về mô hình hệ thống nhúng, các ứng
dụng nhúng
Cung cấp kiến thức về một số hệ thống nhúng.
Các Phương pháp thiết kế hệ thống nhúng
Các kiến thức về hệ điều hành nhúng
Các kiến thức về một số nền nhúng dựa trên các họ vi xử lý
Cung cấp kiến thức về nguyên tắc lập trình nhúng, các công cụ lập trình
phần mềm nhúng

3

Kỳ 9

VĐM

5

Chuẩn tin học y tế và
ứng dụng

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các chuẩn tin học
dùng trong Y tế. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được các khái
niệm về các chuẩn như: chuẩn tài liệu, chuẩn định Quốc tế về danh mục
các bệnh dùng trong trao đổi thông tin và trong xử lý thông tin trong bảo
hiểm Y tế, chuẩn HL7 messaging và chuẩn về tài liệu lâm sàng CDA.

3

Kỳ 9

TL

6

Dự án An ninh mạng

Thực hiện hoàn chỉnh một dự án đảm bảo an ninh hạ tầng và hệ thống cho
mạng doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ.

2,5

Kỳ 10

BC tiểu luận

7

Dự án Quản trị mạng

Thực hiện hoàn chỉnh một dự án tổ chức quản trị cho hệ thống mạng
doanh nghiệp trên cơ sở hệ điều hành máy chủ.

2

Kỳ10

BC tiểu luận

8

Công nghệ phần mềm
nâng cao

Môn học này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn Chuyên sâu về Công
nghệ phần mềm, các chủ đề, các khía cạnh công nghệ tiên tiến từ đó sinh
viên có thể áp dụng vào giải quyết các bài toán các vấn đề phức tạp trong
lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất phần mềm.

2

Kỳ 10

Viết

9

An toàn web

Các kỹ thuật tấn công, phòng thủ ứng dụng web và điện toán di động.

3

Kỳ 10

Viết

10

Đồ án TN

10

Kỳ 10

- Khóa 13
TT

Tên môn học

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Cung cấp kiến thức về hoạt động của các ứng dụng web.Cung cấp kỹ năng
2
Kỳ 1
VĐM
lập trình back – end cho các ứng dụng web sử dụng các công nghệ m mở
Mục đích môn học

1

Lập trình web

2

Công nghệ Dot Net

Giúp sinh viên nắm được một công cụ xây dựng phần mềm, giải quyết các bài
toán mà thực tế đặt ra. Sinh viên học được các kĩ thuật giải quyết các vấn đề
trong thực tế bằng cách sử dụng công cụ lập trình để tạo ra các phần mềm.

3

Kỳ 7

VĐM

4

Lập trình java nâng Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Java và sử
cao
dụng các thư viện sẵn có, có kỹ năng tư duy, phân tích để áp dụng giải
quyết bài toán theo cách tiêp cận hướng đối tượng. Các kỹ năng lập trình
java được cung cấp trong môn học sẽ là cầu nối để sinh viên có thể tự học,
tự nghiên cứu các công nghệ java nâng cao phục vụ cho việc xây dựng các
ứng dụng đáp ứng nhu cầu

3

Kỳ 7

VĐM

thực tiễn đặt ra.
5

Trí tuệ nhân tạo

Cung cấp các kiến thức về một số kỹ thuật tìm kiếm có dùng tri thức
hướng dẫn, phương pháp biểu diễn và lập luận với tri thức để xây dựng
một chương trình có khả năng đưa ra các xử lý thông minh dựa vào tri thức

2

Kỳ 7

TNM

6

Phần mềm hỗ trợ tính Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phần mềm Matlab như một
toán Matlab
ngôn ngữ hiệu năng cao cho tính toán kỹ thuật. Tạo cho sinh viên khả năng
xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng MATLAB, khai thác các thư viện
chuyên dụng (ToolBox) để giải các lớp bài toán chuyên ngành

1

Kỳ 7

VĐM

7

Quản lý dự án CNTT

2

Kỳ 7

Tự luận

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về quản trị một dự án Công nghệ
Thông tin: kiến thức cơ bản về tiến trình, các hoạt động, các phương pháp,
công cụ và một số kỹ năng để quản trị một dự án phần mềm. Qua môn học
sinh viên có khả năng tham gia xây dựng một dự án phần mềm, kiểm soát
dự án và có thể sử dụng thành thạo một số công cụ phục vụ quản trị dự án.

- Khóa 14
TT

Tên môn học

1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

Lập trình Java

3

Tối ưu hóa

4

Công nghệ phần mềm

5

Trí tuệ nhân tạo

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
3
Sinh viên có kiến thức cơ bản cơ bản hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nắm được
Kỳ 5
TN
chức năng và các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các cấu trúc
tổ chức lưu trữ và các phương thức truy xuất dữ liệu trong hệ quản trị SQL
SERVER. Sinh viên có thể quản trị tốt và sử dụng thành thạo hệ quản trị
SQL SERVER
3
TN
Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ làm quen và cài đặt các khái niệm
Kỳ 5
hướng đối tượng sử dụng trên ngôn ngữ java, ngữ cảnh ứng dụng của
phương pháp này. Sinh viên cần nắm vững và có thể áp dụng được phương
pháp lập trình hướng đối tượng để lập trình giải quyết các bài toán thực tế,
nắm vững các kiến thức lập trình Java căn bản cũng như thế mạnh và các
công nghệ mới của ngôn ngữ lập trình này trong định hướng nghề nghiệp
sau khi ra trường
Tự luận
+ Người học nắm được cơ sở lý thuyết, các khái niệm cơ bản của bài toán
2
Kỳ 5
tối ưu, cách mô hình hóa các bài toán tối ưu trong thực tế dưới dạng mô
hình toán học.
+ Nắm vững các hàm có sẵn trong Matlab giải quyết các bài toán tối ưu
dạng quy hoạch tuyến tính và quy hoạch phi tuyến.
+ Nắm vững các thuật toán lặp giải quyết các mô hình bài toán quy hoạch
phi tuyến không ràng buộc và có ràng buộc
+ Cài đặt các thuật toán trên ngôn ngữ lập trình Matlab
Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ làm quen và cài đặt các khái niệm
2
Kỳ 5
Tự luận
hướng đối tượng sử dụng trên ngôn ngữ java, ngữ cảnh ứng dụng của
phương pháp này. Sinh viên cần nắm vững và có thể áp dụng được phương
pháp lập trình hướng đối tượng để lập trình giải quyết các bài toán thực tế,
nắm vững các kiến thức lập trình Java căn bản cũng như thế mạnh và các
công nghệ mới của ngôn ngữ lập trình này trong định hướng nghề nghiệp
sau khi ra trường
Cung cấp các kiến thức về một số kỹ thuật tìm kiếm có dùng tri thức hướng
2
Kỳ 6
Trắc nghiệm máy
dẫn, phương pháp biểu diễn và lập luận với tri thức để xây dựng một
chương trình có khả năng đưa ra các xử lý thông minh dựa vào tri thức
Mục đích môn học

6

XML và ứng dụng

7

Xử lý ảnh

8

Lập trình Web

9

Thực tập cơ sở

- Giúp sinh viên có đủ kiến về XML, cấu trúc, cách xây dựng và các ứng
dụng của XML trong thực tế; giúp SV có kiến thức cơ bản để nghiên cứu,
xây dựng các ứng dụng liên quan đến dữ liệu XML.
- Ứng dụng tốt các công nghệ CSS, DOM, XSLT trong quá trình thiết kế và
thực hiện phần mềm ứng dụng.
Sau khi học học phần này, sinh viên cần nắm được nội dung chính của môn
học bao gồm: tổng quan về xử lý ảnh; những phép toán tiền xử lý ảnh; phân
đoạn và tách cạnh; xương và tìm xương; các phép toán hình thái học; nén
ảnh...từ đó ứng dụng xây dựng các bài toán xử lý ảnh trong thực tế. Và có
thể sử dụng được các phần mềm xử lý ảnh hiện nay như: Adobe Photoshop,
Gimp, Paint.NET, Corel PaintShop Pro…
Trang bị kiến thức nền tảng và hệ thống về công nghệ phía server được sử
dụng phổ biến hiện nay là PHP và MySQL. Từ đó có thể mở rộng, xây
dựng và phát triển các ứng dụng Web.

3

Kỳ 6

Tự luận

3

Kỳ 6

VĐM + TNM

3

Kỳ 6

VĐM

2

Kỳ 6

- Khóa 15
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên

Cơ sở dữ liệu

Môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu
và có thể ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin
quản lý.Nắm vững kiến trúc của một hệ CSDL, các kiến thức về mô hình
dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, các lý thuyết và thuật toán về lý thuyết
thiết kế CSDL, sử dụng thành tạo các thao tác truy xuất cơ sở dữ liệu bằng
ngôn ngữ SQL, Có thể vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ và
thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

3

Kỳ 3

Tự luận

2

Internet và ứng dụng
mạng

Môn học cung cấp cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin những
khái niệm cơ bản và hệ thống về mạng Internet, các loại dịch vụ thông
dụng trên Internet, một số vấn đề về quản trị và an toàn an ninh mạng trên
Internet.

2

Kỳ 3

Tự luận

3

Lập trình hướng đối
tượng

Môn học này cung cấp cho sinh viên bức tranh tổng thể về các cách tiếp
cận trong lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng. Trình bày các

3

Kỳ 5

Vấn đáp

1

kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ để sinh viên
có thể lập trình giải các bài toán theo cách tiếp cận hướng đối tượng.
Ngoài ra môn học cũng giới thiệu một số công nghệ cũng như các kiến
thức C++ nâng cao để từ đó sinh viên có thể tham gia các khóa C++
chuyên sâu hay tự nghiên cứu và tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệp để xây
dựng các ứng dụng C++ từ đơn giản đến phức tạp.

Lý thuyết thông tin

Môn học giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về lý thuyết thông
tin, lượng tin, entropy, vận dụng giải quyết các bài toán xác định lượng tin.
Hiểu và nắm vững khái niệm m , điều kiện thiết lập m , m thống kê tối
ưu, các phương m hóa thống kê tối ưu, m vòng, m tuyến tính, từ đó sinh
viên có thể tự nghiên cứu các loại m khác nhau để vận dụng vào việc m
hóa, giải m cũng như bảo mật thông tin.

2

Kỳ 4

Trắc nghiệm máy

Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán

Môn học này trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các
mô hình dữ liệu thông dụng cũng như các thao tác tác động trên từng phần
tử của mô hình. Qua đó sinh viên có thể vận dụng các kiên thức đ học để
lập trình giải quyết tốt các bài toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ
thể. Môn học góp phần nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên.

3

Kỳ 4

Tự luận

Lý thuyết thuật toán

Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về thuật toán, cách đánh giá độ phức tạp thuật toán, phân lớp bài toán, cung
cấp một số kỹ thuật thiết kế, phân tích, đánh giá và lựa chọn thuật toán cơ
bản. Ứng dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế, đánh giá, xây dựng
thuật toán vào một số bài toán trong thực tế.

2
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Trắc nghiệm máy

7

Phân tích thiết kế hệ
thống

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản làm nền tảng cho
việc tiếp cận hướng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng
có cấu trúc và hướng đối tượng. Trong quá trình học, sinh viên được vận
dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, phân tích và thiết kế hệ
thống. Sinh viên sau khi học xong môn học này có thể tự vận dụng được
các hiểu biết đ học để phân tích, thiết kế được một hệ thống thực tế, ví dụ:
Quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, hay phân tích thiết kế để xây dựng
website trực tuyến.

3
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Tự luận

8

Toán rời rạc

Môn học cung cấp kiến thức về các cấu trúc rời rạc, các thuật toán và các
kỹ thuật xử lý cơ bản và nâng cao trên các cấu trúc này, các nguyên lý và
các kỹ thuật đếm cao cấp. Môn học có vai trò quan trọng trong việc truyền

2
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Trắc nghiệm máy

4

5

6

đạt, tiếp thu, thực hành của rất nhiều các môn học khác thuộc ngành
CNTT.
Cung cấp cho sinh viên những phương pháp tư duy, suy luận lôgic, các
nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. Khái niệm, thuật toán cơ bản trên các
cấu trúc rời rạc và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực tế bằng các cấu các
trúc này trên máy tính
- Khóa 16
TT

Tên môn học

1

Tin học đại cương

2

Nhập môn lập trình

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy
giá sinh viên
Nhận biết được các thiết bị chính của máy tính và thiết bị ngoại vi thông
3
Kỳ 1
TN+VĐ
dụng, nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của chúng; Sử dụng thành
thạo máy vi tính.
Nhận biết được các hệ điều hành, nắm được các chức năng cơ bản của hệ
điều hành Microsoft Windows; Thao tác được trên hệ điều hành Windows
và một số chương trình ứng dụng, biết cách quản lý và khai thác các thông
tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả.
Nhận biết được các phần mềm soạn thảo khác nhau và nắm được phạm vi
ứng dụng của phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, phần mềm
trình chiếu, phần mềm trong bộ Microsoft Office; Sử dụng thành thạo
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint để soạn thảo và
trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ
xử lý văn bản nhanh; Xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải
quyết các bài toán thực tế, sử dụng được các hàm tính toán trong Excel từ
cơ bản đến phức tạp để thực hiện thống kê và kết xuất thông tin cần thiết;
tạo được một báo cáo hấp dẫn và trình diễn có hiệu quả trên máy tính.
Hiểu rõ mạng máy tính và Internet, biết sử dụng các trình duyệt Internet
thông dụng. Biết khai thác và kết nối các thông tin có sẵn trên Internet
nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
Mục đích môn học

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, giúp sinh viên có kỹ năng lập
trình đơn giản thông qua ngôn ngữ lập trình C. Hỗ trợ sinh viên có cái
nhìn tổng quát nhất về chương trình trên máy tính.

3

Kỳ 1

VĐ

Môn học này là nền tảng, tạo tiền đề để sinh viên có thể tiếp thu các môn
học chuyên sâu khác như: cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng
đối tượng,…
Kết thúc học phần, sinh viên có thể giải quyết những bài toán cơ bản về
tính toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C cài đặt giải thuật thành
chương trình máy tính theo phương pháp lập trình cấu trúc.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.
3

Lập trình nâng cao

Trang bị cho sinh viên kiến thức về chương trình trên máy tính và kỹ
năng lập trình C ở mức nâng cao. Giúp cho sinh viên hiểu và vận dung
được quy trình xây dựng chương trình để giải quyết một bài toán thực tế.
Môn học này tập trung vào 3 nội dung nâng cao về con trỏ, cấu trúc và
file trong ngôn ngữ C Sau khi học môn này sinh viên có thể hiểu và vận
dụng các bước xây dựng chương trình trên máy tính từ khâu đ ặt vấn đ ề
của bài toán, phân tích yêu cầu của bài toán, xây dựng thuật toán, m hóa
chương trình trên ngôn ngữ lập trình C.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.

3

Kỳ 2

VĐ

14) Ngành Kỹ thuật phần mềm
- Khóa 12
TT
1

2

Tên môn học
Phát triển phần mềm
trên thiết bị DĐ

Các hệ thống nhúng

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
3
Kỳ 9
VĐ
Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nền
Mục đích môn học

tảng lập trình trên các thiết bị di động như: Android, iOS, Windows
Phone, ...
Học phần sẽ tập trung vào hệ điều hành di động mã nguồn mở
Android và trang bị cho sinh viên hiểu cách thức lập trình và xây
dựng ứng dụng trên hệ điều hành Android.
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức liên quan tới các kỹ
thuật truyền dữ liệu, bao gồm:
Cung cấp những khái niệm tổng quan về mô hình hệ thống nhúng, các ứng
dụng nhúng

2

Kỳ 9

Tự luận

Cung cấp kiến thức về một số hệ thống nhúng.
Các Phương pháp thiết kế hệ thống nhúng
Các kiến thức về hệ điều hành nhúng
Các kiến thức về một số nền nhúng dựa trên các họ vi xử lý
Cung cấp kiến thức về nguyên tắc lập trình nhúng, các công cụ lập trình
phần mềm nhúng
3

Ứng dụng thuật toán

4

Chuẩn tin học y tế và
ứng dụng

5

Thực hành quy trình
phát triển phần mềm

6

Công nghệ phần mềm
nâng cao

7

Vận hành và bảo trì
phần mềm

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản các kỹ thuật thiết kế thuật toán như
Kỹ thuật vét cạn quay lui, kỹ thuật nhánh cận, kỹ thuật tham lam, kỹ thuật
chia để trị, kỹ thuật quy hoạch động. Ngoài ra còn cung cấp kiến thức về
đánh giá thuật toán, phân tích thuật toán.
Sinh viên có khả năng sử dụng được một số kỹ thuật này vào từng bài toán
cụ thể, biết lựa chọn phương pháp phù hợp với bài toán từ đó thiết kế giải
thuật cho bài toán, biết lập trình với giải thuật đ thiết kế, và đánh giá độ
phức tạp của bài toán.
Học phần giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá, thiết kế giải
thuât. Từ đó tự tin khi lựa chọn phương pháp phù hợp để giải quyết bài
toán.
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các chuẩn tin học dùng
trong Y tế. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được các khái niệm về
các chuẩn như: chuẩn tài liệu, chuẩn định Quốc tế về danh mục các bệnh
dùng trong trao đổi thông tin và trong xử lý thông tin trong bảo hiểm Y tế,
chuẩn HL7 messaging và chuẩn về tài liệu lâm sàng CDA.
Cung cấp các kiến thức về quy trình phát triển một phần mềm, sinh viên
được thực hành các nội dung liên quan tới các vấn đề trong quy trình phát
triển phần mềm.
Môn học này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn Chuyên sâu về Công
nghệ phần mềm, các chủ đề, các khía cạnh công nghệ tiên tiến từ đó sinh
viên có thể áp dụng vào giải quyết các bài toán các vấn đề phức tạp trong
lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất phần mềm.
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và thiết yếu về vận hành và
bảo trì phần mềm, một giai đoạn quan trọng trong vòng đời của một sản
phẩm phần mềm.

3
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VĐM

3

Kỳ 9

Tự luận

3

Kỳ 10

BC tiểu luận tại
GĐ

2

Kỳ 10

Tự luận

2,5

Kỳ 10

Tự luận

8
9

Dự án phát triển ứng
dụng mạng
Đồ án TN

Thực hiện hoàn chỉnh một dự án phát triển ứng dụng và triển khai trên hệ
thống mạng doanh nghiệp.

2,5

Kỳ 10

10

Kỳ 10

Tiểu luận

- Khóa 13
TT

Tên môn học

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
3
Kỳ 7
Vấn đáp máy
Giúp sinh viên nắm được một công cụ xây dựng phần mềm, giải quyết các
bài toán mà thực tế đặt ra. Sinh viên học được các kĩ thuật giải quyết các
vấn đề trong thực tế bằng cách sử dụng công cụ lập trình để tạo ra các phần
mềm.
Mục đích môn học

1

Công nghệ Dot Net

2

Phân tích và quản lý Sinh viên biết sử dụng công cụ trợ giúp để quản lý các yêu cầu cho phần
yêu cầu
mềm cụ thể. Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát
triển và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Có kỹ năng
làm việc với nhiều đối tượng và kỹ năng tự phát triển theo xu hướng phát
triển nhanh, mạnh, và không ngừng của Công nghệ Thông tin

2
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Tự luận

3

XML và ứng dụng

Giúp sinh viên có đủ kiến về XML, cấu trúc, cách xây dựng và các ứng
dụng của XML trong thực tế; giúp SV có kiến thức cơ bản để nghiên cứu,
xây dựng các ứng dụng liên quan đến dữ liệu XML.

2

Kỳ 7

Tự luận

4

Kiểm chứng phần
mềm

Sinh viên có khả năng nghiên cứu và tạo ra các công cụ kiểm thử tự động
cho từng bài toán

3

Kỳ 7

Tự luận

5

Phát triển phần mềm Học phần Lập trình mã nguồn mở cung cấp các kiến thức cơ bản về phần
m nguồn mở
mềm mã nguồn mở, phong trào phát triển phần mềm mã nguồn mở trên thế
giới và tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ nắm
được tư tưởng của phương pháp phát triển phần mềm theo hướng sử dụng
các mã nguồn mở.

3

Kỳ 7

Vấn đáp máy

6

Phương pháp luận lập Sinh viên sẽ nắm vững các nguyên lý lập trình, các phương pháp triển khai
trình
chương trình theo mức; biết cách đặt vấn đề và chứng minh tính đúng đắn
của chương trình.

2

Kỳ 7

Tự luận

- Khóa 14
TT

Tên môn học

1

An toàn và bảo mật
thông tin

2

Công nghệ phần mềm

3

Lập trình Java

4

Lập trình Java nâng cao

5

Lập trình m nguồn mở

Mục đích môn học
Nắm được nội dung của ATBMTT.
Cách giải quyết các nội dung trên Nắm được cơ sở của hệ mật m , phân
tích độ an toàn, ứng dụng của từng hệ mật trong giao dịch trên môi trường
mạng, và các thách thức về ATBMTT hiện nay
Công nghệ phần mềm là lĩnh vực không thể thiếu được trong ngành Công
nghệ thông tin. Các sản phẩm phần mềm được phát triển như ngày nay là
nhờ một phần lớn vào Công nghệ phần mềm.
Môn học này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về Công nghệ
phần mềm, từ đó sinh viên có thể trang bị thêm các kiến thức chuyên sâu
về Công nghệ phần mềm.
Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ làm quen và cài đặt các khái niệm
hướng đối tượng sử dụng trên ngôn ngữ java, ngữ cảnh ứng dụng của
phương pháp này. Sinh viên cần nắm vững và có thể áp dụng được phương
pháp lập trình hướng đối tượng để lập trình giải quyết các bài toán thực tế,
nắm vững các kiến thức lập trình Java căn bản cũng như thế mạnh và các
công nghệ mới của ngôn ngữ lập trình này trong định hướng nghề nghiệp
sau khi ra trường
- Sử dụng thành thạo các bộ thư viện API, AWT, SWING,JDBC trong xây
dựng các ứng dụng
- Các kiến thức để khai thác các khía cạnh và đặc điểm hướng đối tượng
kết hợp với các thư viện của Java, nắm bắt được cách xây dựng một
chương trình theo hướng đối tượng kết hợp thông thạo sử dụng ngôn ngữ
java các thư viện, xây dựng được các chương trình ứng dụng có tính đóng
gói và yêu cầu bảo mật cao.
- Học phần Lập trình mã nguồn mở cung cấp các kiến thức cơ bản về phần
mềm mã nguồn mở, phong trào phát triển phần mềm mã nguồn mở trên thế
giới và tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ:
- Nắm được tư tưởng của phương pháp phát triển phần mềm theo hướng sử
dụng các mã nguồn mở

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
3
Kỳ 5
Trắc nghiệm

2

Kỳ 5

Tự luận

3

Kỳ 5

Trắc nghiệm

3

Kỳ 6

VĐ máy

3

Kỳ 6

VĐ máy

6

7

8

9

- Biết cách sử dụng các công cụ nguồn mở áp dụng vào các bài toán mang
tính thực tế.
- Hiểu được các bước tiến hành thiết kế một website.
- Hiểu được cách thức hoạt động của một trang web động.
- Hiểu được cách sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế web.
Thiết kế giao diện phần Sinh viên nắm được các kiến thức liên quan tới thiết kế giao diện phần
mềm
mềm như đặc điểm của người dùng, các nguyên tắc, quy trình trong thiết kế
giao diện. Từ những kiến thức đó sinh viên có thể áp dụng vào xây dựng
giao diện phần mềm bất kỳ.
Phương pháp luận lập Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ nắm vững các nguyên lý lập trình,
các phương pháp triển khai chương trình theo mức; biết cách đặt vấn đề và
trình
chứng minh tính đúng đắn của chương trình.
XML và ứng dụng
- Giúp sinh viên có đủ kiến về XML, cấu trúc, cách xây dựng và các ứng
dụng của XML trong thực tế; giúp SV có kiến thức cơ bản để nghiên cứu,
xây dựng các ứng dụng liên quan đến dữ liệu XML.
- Ứng dụng tốt các công nghệ CSS, DOM, XSLT trong quá trình thiết kế và
thực hiện phần mềm ứng dụng.
Thực tập cơ sở

2

Kỳ 6

Tự luận

2

Kỳ 6

Tự luận

3

Kỳ 6

Tự luận

2

Kỳ 6

- Khóa 15
TT

Tên môn học

1

Lý thuyết thông tin

2

Cơ sở dữ liệu

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Môn học giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về lý thuyết thông
2
Kỳ 4
Trắc nghiệm máy
tin, lượng tin, entropy, vận dụng giải quyết các bài toán xác định lượng tin.
Hiểu và nắm vững khái niệm m , điều kiện thiết lập m , m thống kê tối
ưu, các phương m hóa thống kê tối ưu, m vòng, m tuyến tính, từ đó sinh
viên có thể tự nghiên cứu các loại m khác nhau để vận dụng vào việc m
hóa, giải m cũng như bảo mật thông tin.
Môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và
3
Kỳ 3
Tự luận
có thể ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản
lý.Nắm vững kiến trúc của một hệ CSDL, các kiến thức về mô hình dữ liệu,
mô hình dữ liệu quan hệ, các lý thuyết và thuật toán về lý thuyết thiết kế
Mục đích môn học

3

Internet và ứng dụng
mạng

4

Lập trình hướng đối
tượng

5

Phân tích thiết kế hệ
thống

6

Toán rời rạc

7

Lý thuyết thuật toán

CSDL, sử dụng thành tạo các thao tác truy xuất cơ sở dữ liệu bằng ngôn
ngữ SQL, Có thể vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ và thực
hiện các thao tác truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Môn học cung cấp cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin những
khái niệm cơ bản và hệ thống về mạng Internet, các loại dịch vụ thông dụng
trên Internet, một số vấn đề về quản trị và an toàn an ninh mạng trên
Internet.
Môn học này cung cấp cho sinh viên bức tranh tổng thể về các cách tiếp
cận trong lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng. Trình bày các
kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ để sinh viên
có thể lập trình giải các bài toán theo cách tiếp cận hướng đối tượng.
Ngoài ra môn học cũng giới thiệu một số công nghệ cũng như các kiến thức
C++ nâng cao để từ đó sinh viên có thể tham gia các khóa C++ chuyên sâu
hay tự nghiên cứu và tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệp để xây dựng các ứng
dụng C++ từ đơn giản đến phức tạp.
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản làm nền tảng cho
việc tiếp cận hướng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng
có cấu trúc và hướng đối tượng. Trong quá trình học, sinh viên được vận
dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, phân tích và thiết kế hệ
thống. Sinh viên sau khi học xong môn học này có thể tự vận dụng được
các hiểu biết đ học để phân tích, thiết kế được một hệ thống thực tế, ví dụ:
Quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, hay phân tích thiết kế để xây dựng
website trực tuyến.
Môn học cung cấp kiến thức về các cấu trúc rời rạc, các thuật toán và các
kỹ thuật xử lý cơ bản và nâng cao trên các cấu trúc này, các nguyên lý và
các kỹ thuật đếm cao cấp. Môn học có vai trò quan trọng trong việc truyền
đạt, tiếp thu, thực hành của rất nhiều các môn học khác thuộc ngành CNTT
Cung cấp cho sinh viên những phương pháp tư duy, suy luận lôgic, các
nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. Khái niệm, thuật toán cơ bản trên các
cấu trúc rời rạc và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực tế bằng các cấu các
trúc này trên máy tính
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
thuật toán, cách đánh giá độ phức tạp thuật toán, phân lớp bài toán, cung

2

Kỳ 3

Tự luận

3

Kỳ 5

Vấn đáp

3

Kỳ 5

Tự luận

2

Kỳ 5

Trắc nghiệm máy

2

Kỳ 3

Trắc nghiệm máy

8

Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán

cấp một số kỹ thuật thiết kế, phân tích, đánh giá và lựa chọn thuật toán cơ
bản. Ứng dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế, đánh giá, xây dựng
thuật toán vào một số bài toán trong thực tế.
Môn học này trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các mô
hình dữ liệu thông dụng cũng như các thao tác tác động trên từng phần tử
của mô hình. Qua đó sinh viên có thể vận dụng các kiên thức đ học để lập
trình giải quyết tốt các bài toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.
Môn học góp phần nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên.

3

Kỳ 4

Viết

- Khóa 16
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên

1

Tin học đại cương

Nhận biết được các thiết bị chính của máy tính và thiết bị ngoại vi thông
dụng, nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của chúng; Sử dụng thành thạo
máy vi tính.
Nhận biết được các hệ điều hành, nắm được các chức năng cơ bản của hệ
điều hành Microsoft Windows; Thao tác được trên hệ điều hành Windows
và một số chương trình ứng dụng, biết cách quản lý và khai thác các thông
tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả.
Nhận biết được các phần mềm soạn thảo khác nhau và nắm được phạm vi
ứng dụng của phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, phần mềm
trình chiếu, phần mềm trong bộ Microsoft Office; Sử dụng thành thạo
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint để soạn thảo và
trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ
xử lý văn bản nhanh; Xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải
quyết các bài toán thực tế, sử dụng được các hàm tính toán trong Excel từ
cơ bản đến phức tạp để thực hiện thống kê và kết xuất thông tin cần thiết;
tạo được một báo cáo hấp dẫn và trình diễn có hiệu quả trên máy tính.
Hiểu rõ mạng máy tính và Internet, biết sử dụng các trình duyệt Internet
thông dụng. Biết khai thác và kết nối các thông tin có sẵn trên Internet
nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

3

Kỳ 1

TN + VĐ

2

Nhập môn lập trình

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, giúp sinh viên có kỹ năng lập
trình đơn giản thông qua ngôn ngữ lập trình C. Hỗ trợ sinh viên có cái nhìn

3

Kỳ 1

VĐ

tổng quát nhất về chương trình trên máy tính.
Môn học này là nền tảng, tạo tiền đề để sinh viên có thể tiếp thu các môn
học chuyên sâu khác như: cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng
đối tượng,…
Kết thúc học phần, sinh viên có thể giải quyết những bài toán cơ bản về
tính toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C cài đặt giải thuật thành
chương trình máy tính theo phương pháp lập trình cấu trúc.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.
3

Lập trình nâng cao

Trang bị cho sinh viên kiến thức về chương trình trên máy tính và kỹ năng
lập trình C ở mức nâng cao. Giúp cho sinh viên hiểu và vận dung được
quy trình xây dựng chương trình để giải quyết một bài toán thực tế.
Môn học này tập trung vào 3 nội dung nâng cao về con trỏ, cấu trúc và file
trong ngôn ngữC Sau khi học môn này sinh viên có thể hiểu và vận dụng
các bước xây dựng chương trình trên máy tính từ khâu đ ặt vấn đ ề của bài
toán, phân tích yêu cầu của bài toán, xây dựng thuật toán, m hóa chương
trình trên ngôn ngữ lập trình C
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.

3

Kỳ 2

VĐ

15) Ngành Hệ thống thông tin
- Khóa 12
TT

Tên môn học

1

Cơ sở dữ liệu đa
phương tiện

2

Khai phá dữ liệu

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Môn học cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu đa phương
3
Kỳ 9
Tự luận
tiện, về các loại dữ liệu đa phương tiện khác nhau: ảnh, âm thanh, video,
văn bản. Mỗi loại dữ liệu trình bày định nghĩa, các tính chất, cách tổ chức,
lưu trữ, chỉ mục, truy tìm thông tin. Trình bày cấu trúc dữ liệu đa chiều để
giúp tổ chức các dữ liệu đa phương tiện tốt. Môn học mô tả sự kết hợp các
dữ liệu khác nhau giúp việc lưu trữ, tìm kiếm thông tin đa phương tiện.
Môn học đòi hỏi sự tổng hợp kiến thức của nhiều môn học khác, liên quan
đến rất nhiều lĩnh vực.
2
Kỳ 9
Tự luận
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức để hiểu
được vai trò của tri thức trong tổ chức và nền kinh tế. Nắm bắt được nội
Mục đích môn học

3

Facebook marketing

4

Đồ án TN

dung các bước cơ bản của quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu. Phân biệt
được phương pháp khai phá dữ liệu (KPDL) với các phương pháp xử lý dữ
liệu truyền thống. Hiểu được vai trò đặc biệt của các chuyên gia ứng dụng,
người sử dụng trong quá trình KPDL. Hiểu được lý do của các phương
pháp KPDL và giải thích được vì sao các phương pháp như vậy không
thích hợp trong các tiếp cận truyền thống. Biết được xu thế phát triển hiện
đại của KPDL. Hiểu và vận dụng được các bài toán và các phương pháp
tiền xử lý dữ liệu, các thuật toán khai phá luật kết hợp, phân lớp, phân cụm
điển hình về khai phá dữ liệu.
Trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về Marketing số và sử dụng
Facebook cho việc chiển khai chiến dịch marketing trực tuyến.

3

Kỳ 9

10

Kỳ 10

Tự luận

- Khóa 13
TT
1

2

3

4

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
CSDL phân tán
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên phương pháp luận về việc thiết kế
2
Kỳ 7
Trắc nghiệm máy
và xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống thông tin quản lý. Cách xử
lý và quản lý việc điều khiển đồng thời của các giao dịch
Xử lý ảnh
Sau khi học học phần này, sinh viên cần nắm được nội dung chính của môn
2
Kỳ 7
Trắc nghiệm máy
học bao gồm: tổng quan về xử lý ảnh; những phép toán tiền xử lý ảnh; phân
đoạn và tách cạnh; xương và tìm xương; các phép toán hình thái học; nén
ảnh...từ đó ứng dụng xây dựng các bài toán xử lý ảnh trong thực tế. Và có
thể sử dụng được các phần mềm xử lý ảnh hiện nay như: Adobe Photoshop,
Gimp, Paint.NET, Corel PaintShop Pro…
Quản lý các hệ thống Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để có thể gia tăng hiệu
3
Kỳ 7
Tự luận
quả trong hoạt động điều hành một tập thể, một tổ chức kinh doanh hoặc
thông tin
những tổ chức trong các lĩnh vực của đời sống x hội. Rèn luyện cho sinh
viên kỹ năng tổ chức phát triển tổ chức và chuyên sâu trong việc quản lý
các hệ thống thông tin trong ngành công nghệ thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Cung cấp các kiến thức về một số kỹ thuật tìm kiếm có dùng tri thức hướng
2
Kỳ 7
Trắc nghiệm máy
dẫn, phương pháp biểu diễn và lập luận với tri thức để xây dựng một
chương trình có khả năng đưa ra các xử lý thông minh dựa vào tri thức
Tên môn học

Mục đích môn học

5

Phát triển phần mềm Học phần Lập trình mã nguồn mở cung cấp các kiến thức cơ bản về phần
m nguồn mở
mềm mã nguồn mở, phong trào phát triển phần mềm mã nguồn mở trên thế
giới và tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ nắm
được tư tưởng của phương pháp phát triển phần mềm theo hướng sử dụng
các mã nguồn mở.

3

Kỳ 7

Vấn đáp máy

- Khóa 14
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy
giá sinh viên

1

Hệ quản trị cơ sở dữ Sinh viên có kiến thức cơ bản cơ bản hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nắm được
liệu
chức năng và các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các cấu trúc
tổ chức lưu trữ và các phương thức truy xuất dữ liệu trong hệ quản trị SQL
SERVER. Sinh viên có thể quản trị tốt và sử dụng thành thạo hệ quản trị
SQL SERVER.

3

Kỳ 5

Trắc nghiệm máy

2

Công nghệ phần mềm

Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ nắm được các nguyên lý cơ bản của
quy trình đặc tả, phát triển, đánh giá, vận hành và bảo trì phần mềm, các
nguyên tắc tổ chức và quản lý dự án. Sinh viên nắm được nội dung kiến thức
và phương pháp làm việc trong các giai đoạn xây dựng hệ thống phần mềm và
có khả năng áp dụng để xây dựng phần mềm ứng dụng có chất lượng.

2

Kỳ 5

Tự luận

3

Trí tuệ nhân tạo

Cung cấp các kiến thức về một số kỹ thuật tìm kiếm có dùng tri thức hướng
dẫn, phương pháp biểu diễn và lập luận với tri thức để xây dựng một
chương trình có khả năng đưa ra các xử lý thông minh dựa vào tri thức

2

Kỳ 5

Trắc nghiệm máy

4

Công nghệ Dot NET

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được một công cụ xây dựng phần
mềm, giải quyết các bài toán mà thực tế đặt ra. Sinh viên học được các kĩ
thuật giải quyết các vấn đề trong thực tế bằng cách sử dụng công cụ lập
trình để tạo ra các phần mềm.

3

Kỳ 5

VĐ máy

5

Cơ sở dữ liệu phân tán

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên phương pháp luận về việc thiết kế
và xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống thông tin quản lý. Cách xử
lý và quản lý việc điều khiển đồng thời của các giao dịch.

2

Kỳ 5

Tự luận

6

Xử lý ảnh

Sau khi học học phần này, sinh viên cần nắm được nội dung chính của môn
học bao gồm: tổng quan về xử lý ảnh; những phép toán tiền xử lý ảnh; phân
đoạn và tách cạnh; xương và tìm xương; các phép toán hình thái học; nén

3

Kỳ 6

vấn đáp máy trắc nghiệm máy

ảnh...từ đó ứng dụng xây dựng các bài toán xử lý ảnh trong thực tế. Và có
thể sử dụng được các phần mềm xử lý ảnh hiện nay như: Adobe Photoshop,
Gimp, Paint.NET, Corel PaintShop Pro…
7

Đồ họa máy tính

Sinh viên nắm được các kiến thức về đồ họa máy tính, lý thuyết màu sắc
trong đồ họa, cách xây dựng các thực thể cơ sở, cách xén hình với khung
cửa sổ cho trước, các phép biến đổi trong không gian hai chiều, ba chiều

3

Kỳ 6

vấn đáp máy

8

Lập trình Java

Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ làm quen và cài đặt các khái niệm
hướng đối tượng sử dụng trên ngôn ngữ java, ngữ cảnh ứng dụng của
phương pháp này. Sinh viên cần nắm vững và có thể áp dụng được phương
pháp lập trình hướng đối tượng để lập trình giải quyết các bài toán thực tế,
nắm vững các kiến thức lập trình Java căn bản cũng như thế mạnh và các
công nghệ mới của ngôn ngữ lập trình này trong định hướng nghề nghiệp
sau khi ra trường

3

Kỳ 6

Trắc nghiệm

9

Thực tập cơ sở

2

Kỳ 6

- Khóa 15
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy giá sinh viên

1

Lý thuyết thông tin

Môn học giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về lý thuyết thông
tin, lượng tin, entropy, vận dụng giải quyết các bài toán xác định lượng tin.
Hiểu và nắm vững khái niệm m , điều kiện thiết lập m , m thống kê tối
ưu, các phương m hóa thống kê tối ưu, m vòng, m tuyến tính, từ đó sinh
viên có thể tự nghiên cứu các loại m khác nhau để vận dụng vào việc m
hóa, giải m cũng như bảo mật thông tin.

2

Kỳ 4

Trắc nghiệm máy

2

Cơ sở dữ liệu

Môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và
có thể ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản
lý.Nắm vững kiến trúc của một hệ CSDL, các kiến thức về mô hình dữ liệu,
mô hình dữ liệu quan hệ, các lý thuyết và thuật toán về lý thuyết thiết kế
CSDL, sử dụng thành tạo các thao tác truy xuất cơ sở dữ liệu bằng ngôn
ngữ SQL, Có thể vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ và thực
hiện các thao tác truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

3

Kỳ 3

Tự luận

3

Internet và ứng dụng
mạng

4

Lập trình hướng đối
tượng

5

Phân tích thiết kế hệ
thống

6

Toán rời rạc

7

Lý thuyết thuật toán

Môn học cung cấp cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin những
khái niệm cơ bản và hệ thống về mạng Internet, các loại dịch vụ thông
dụng trên Internet, một số vấn đề về quản trị và an toàn an ninh mạng trên
Internet.
Môn học này cung cấp cho sinh viên bức tranh tổng thể về các cách tiếp
cận trong lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng. Trình bày các
kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ để sinh viên
có thể lập trình giải các bài toán theo cách tiếp cận hướng đối tượng.
Ngoài ra môn học cũng giới thiệu một số công nghệ cũng như các kiến thức
C++ nâng cao để từ đó sinh viên có thể tham gia các khóa C++ chuyên sâu
hay tự nghiên cứu và tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệp để xây dựng các ứng
dụng C++ từ đơn giản đến phức tạp.
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản làm nền tảng cho
việc tiếp cận hướng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng
có cấu trúc và hướng đối tượng. Trong quá trình học, sinh viên được vận
dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, phân tích và thiết kế hệ
thống. Sinh viên sau khi học xong môn học này có thể tự vận dụng được
các hiểu biết đ học để phân tích, thiết kế được một hệ thống thực tế, ví dụ:
Quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, hay phân tích thiết kế để xây dựng
website trực tuyến.
Môn học cung cấp kiến thức về các cấu trúc rời rạc, các thuật toán và các
kỹ thuật xử lý cơ bản và nâng cao trên các cấu trúc này, các nguyên lý và
các kỹ thuật đếm cao cấp. Môn học có vai trò quan trọng trong việc truyền
đạt, tiếp thu, thực hành của rất nhiều các môn học khác thuộc ngành CNTT
Cung cấp cho sinh viên những phương pháp tư duy, suy luận lôgic, các
nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. Khái niệm, thuật toán cơ bản trên các
cấu trúc rời rạc và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực tế bằng các cấu các
trúc này trên máy tính
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
thuật toán, cách đánh giá độ phức tạp thuật toán, phân lớp bài toán, cung
cấp một số kỹ thuật thiết kế, phân tích, đánh giá và lựa chọn thuật toán cơ
bản. Ứng dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế, đánh giá, xây dựng
thuật toán vào một số bài toán trong thực tế.

2

Kỳ 3

Tự luận

3

Kỳ 5

Vấn đáp

3

Kỳ 5

Tự luận

2

Kỳ 5

Trắc nghiệm máy

2

Kỳ 3
Trắc nghiệm máy

8

Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán

Môn học này trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các mô
hình dữ liệu thông dụng cũng như các thao tác tác động trên từng phần tử
của mô hình. Qua đó sinh viên có thể vận dụng các kiên thức đ học để lập
trình giải quyết tốt các bài toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.
Môn học góp phần nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên.

3

Kỳ 4

Viết

- Khóa 16
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy
giá sinh viên

1

Tin học đại cương

Nhận biết được các thiết bị chính của máy tính và thiết bị ngoại vi thông
dụng, nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của chúng; Sử dụng thành
thạo máy vi tính.
Nhận biết được các hệ điều hành, nắm được các chức năng cơ bản của hệ
điều hành Microsoft Windows; Thao tác được trên hệ điều hành Windows
và một số chương trình ứng dụng, biết cách quản lý và khai thác các thông
tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả.
Nhận biết được các phần mềm soạn thảo khác nhau và nắm được phạm vi
ứng dụng của phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, phần mềm
trình chiếu, phần mềm trong bộ Microsoft Office; Sử dụng thành thạo
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint để soạn thảo và
trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ
xử lý văn bản nhanh; Xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải
quyết các bài toán thực tế, sử dụng được các hàm tính toán trong Excel từ
cơ bản đến phức tạp để thực hiện thống kê và kết xuất thông tin cần thiết;
tạo được một báo cáo hấp dẫn và trình diễn có hiệu quả trên máy tính.
Hiểu rõ mạng máy tính và Internet, biết sử dụng các trình duyệt Internet
thông dụng. Biết khai thác và kết nối các thông tin có sẵn trên Internet
nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

3

Kỳ 1

TN+VĐ

2

Nhập môn lập trình

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, giúp sinh viên có kỹ năng lập
trình đơn giản thông qua ngôn ngữ lập trình C. Hỗ trợ sinh viên có cái
nhìn tổng quát nhất về chương trình trên máy tính.
Môn học này là nền tảng, tạo tiền đề để sinh viên có thể tiếp thu các môn

3

Kỳ 1

VĐ

học chuyên sâu khác như: cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng
đối tượng,…
Kết thúc học phần, sinh viên có thể giải quyết những bài toán cơ bản về
tính toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C cài đặt giải thuật thành
chương trình máy tính theo phương pháp lập trình cấu trúc.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.
3

Lập trình nâng cao

Trang bị cho sinh viên kiến thức về chương trình trên máy tính và kỹ năng
lập trình C ở mức nâng cao. Giúp cho sinh viên hiểu và vận dung được
quy trình xây dựng chương trình để giải quyết một bài toán thực tế.
Môn học này tập trung vào 3 nội dung nâng cao về con trỏ, cấu trúc và file
trong ngôn ngữC Sau khi học môn này sinh viên có thể hiểu và vận dụng
các bước xây dựng chương trình trên máy tính từ khâu đ ặt vấn đ ề của bài
toán, phân tích yêu cầu của bài toán, xây dựng thuật toán, m hóa chương
trình trên ngôn ngữ lập trình C.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.

3

Kỳ 2

VĐ

16) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
- Khóa 12
TT
1

2

3

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Đánh giá hiệu năng Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đánh giá
3
Kỳ 9
Tự luận
hiệu
năng
hệ
thống
mạng,
các
phương
pháp
đánh
giá
hiệu
năng
mạng,
bao
mạng
gồm mô hình giải tích (mô hình hàng đợi), đo và mô phỏng với phần mềm
NS-2.
Khai phá dữ liệu Web
Môn học Khai phá dữ liệu web giới thiệu về các phương pháp biểu diễn dữ
2
Kỳ 9
Tự luận
liệu văn bản và dữ liệu web, kỹ thuật chỉ mục tài liệu, tìm kiếm trên
Internet và máy tìm kiếm, kỹ thuật phân cụm web, phân lớp web, kỹ thuật
trích trọn đặc trưng dữ liệu web.
Hệ thống giám sát
Môn học cung cấp kiến thức về các thành phần trong một hệ thống giám sát
3
Kỳ 9
Tự luận
mạng; kỹ thuật triển khai một hệ thống giám sát an toàn, hiệu quả; các giao
mạng
thức và các công cụ giám sát mạng liên quan. Ngoài ra môn học còn cung
cấp các hình thức cảnh báo và phòng ngừa khi hệ thống mạng có sự cố xảy
Tên môn học

Mục đích môn học

4

Tường lửa

5

Dự án An ninh mạng

6

Dự án Quản trị mạng

7

Dự án Thiết kế mạng

8

Dự án phát triển ứng
dụng mạng
Đồ án TN

9

ra, có sự xâm nhập trái phép, không an toàn.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tường lửa như cơ chế
lọc gói tin, cơ chế hoạt động, kỹ thuật cấu hình. Cung cấp các giải pháp lựa
chọn tường lửa Firewall phù hợp cho các tổ chức, các doanh nghiệp vừa và
nhỏ.
Thực hiện hoàn chỉnh một dự án đảm bảo an ninh hạ tầng và hệ thống cho
mạng doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ.
Thực hiện hoàn chỉnh một dự án tổ chức quản trị cho hệ thống mạng doanh
nghiệp trên cơ sở hệ điều hành máy chủ.
Thực hiện hoàn chỉnh một dự án thiết kế - triển khai hệ thống mạng doanh
nghiệp cỡ vừa và nhỏ áp dụng các kỹ năng thiết kế mạng đ học.
Thực hiện hoàn chỉnh một dự án phát triển ứng dụng và triển khai trên hệ
thống mạng doanh nghiệp.

3

Kỳ 9

Tự luận

2,5

Kỳ 10

BC tiểu luận

2,5

Kỳ 10

BC tiểu luận

2,5

Kỳ 10

BC tiểu luận

2,5

Kỳ 10

BC tiểu luận

10

Kỳ 10

- Khóa 13
Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy
giá sinh viên

TT

Tên môn học

Mục đích môn học

1

Lập trình truyền thông

Cung cấp kiến thức về kiến trúc ứng dụng mạng, nguyê lý và kỹ thuật lập
trình socket, nguyên tắc của các giao thức mạng từ tầng application đến
tầng network(OSI). Cung cấp kỹ năng lập trình socket, kỹ năng thiết kê
giao thức và kỹ năng lập trình mô phỏng giao thức tầng ứng dụng

3

Kỳ 7

Vấn đáp máy

2

Phát triển ứng dụng
trên môi trường mạng

Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ phía server được sử dụng phổ biến
hiện nay là PHP và MySQL. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về các thành phần
cơ bản trong PHP, các cú pháp lệnh, lập trình, hàm, thư viện mở rộng…để
xây dựng trang web động, từ đó có thể mở rộng và làm việc trên các hệ
thống m nguồn mở như Joomla, Wordpress, hay có thể tiếp cận với PHP
Framework.

3

Kỳ 7

Vấn đáp máy

3

Công nghệ mạng
MANET

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mạng
MANET, bao gồm đặc điểm về kiến trúc, kỹ thuật định tuyến, bảo mật, ứng
dụng trong mạng MANET.

3

Kỳ 7

Tự luận

4

Công nghệ mới trong Tìm hiểu, nghiên cứu đón đầu công nghệ chuyển mạch mới áp dụng trong
truyền thông và mạng mạng thế hệ sau. Đây là nhu cầu cấp thiết của Việt nam trong giai đoạn
máy tính
hiên nay khi chúng ta đang chuẩn bị xây dựng hệ thống mạng trục, mạng
truy nhập cho các dịch vụ mới trên cơ sở công nghệ chuyển mạch gói. Môn
học sẽ cung cấp các kiến thức lý thuyết cũng như cấu hình giao thức
MPLS, góp phần giải quyết một số vấn đề về mặt công nghệ khi quyết định
triển khai MPLS trong mạng thế hệ mới của Việt nam.

2

Kỳ 7

Tự luận

- Khóa 14
TT
1

2

3

4

5

Tên môn học
Công nghệ Dot NET

Mục đích môn học

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được một công cụ xây dựng phần
mềm, giải quyết các bài toán mà thực tế đặt ra. Sinh viên học được các kĩ
thuật giải quyết các vấn đề trong thực tế bằng cách sử dụng công cụ lập
trình để tạo ra các phần mềm.
Mạng máy tính nâng Học phần Mạng máy tính nâng cao cung cấp cho sinh viên các kiến thức
cao
chi tiết hơn về các công nghệ, giao thức, kỹ thuât, ... của ba tầng giữa của
mô hình OSI, bao gồm tầng Transport, Network, Datalink.
Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ làm quen và cài đặt các khái niệm
Lập trình Java
hướng đối tượng sử dụng trên ngôn ngữ java, ngữ cảnh ứng dụng của
phương pháp này. Sinh viên cần nắm vững và có thể áp dụng được phương
pháp lập trình hướng đối tượng để lập trình giải quyết các bài toán thực tế,
nắm vững các kiến thức lập trình Java căn bản cũng như thế mạnh và các
công nghệ mới của ngôn ngữ lập trình này trong định hướng nghề nghiệp
sau khi ra trường
Công
nghệ
mạng Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về thiết bị
chuyển mạch
chuyển mạch Switch; các kỹ thuật thiết kế mạng tối ưu sử dụng Switch; các
kỹ thuật vận hành và triển khai hệ thống mạng hiệu quả sử dụng Switch.
Công nghệ và thiết bị Giúp người học có thể hiểu, nắm được cách thức hoạt động, cấu hình và
mạng
triển khai cho một hệ thống mạng WAN, từ đó có thể làm chủ được về
công nghệ cũng như khả năng vận hành của hệ thống

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy
giá sinh viên
3
Kỳ 5
VĐ Máy

3

Kỳ 5

Vấn đáp (giảng
đường)

3

Kỳ 5

Trắc nghiệm

3

Kỳ 6

Vấn đáp (máy)

3

Kỳ 6

Vấn đáp (máy)

6

Lập trình web

7

Lập trình truyền thông

8

Thực tập cơ sở

Trang bị kiến thức nền tảng và hệ thống về công nghệ phía server được sử
dụng phổ biến hiện nay là PHP và MySQL. Từ đó có thể mở rộng, xây
dựng và phát triển các ứng dụng Web.
Nắm được khái niệm chung và kiến trúc của các phần mềm mạng; phương
pháp lập trình ứng dụng mạng với winsock và .NET; phương pháp lập trình
với các giao thức tầng chuyển vận và ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP

3

Kỳ 6

Vấn đáp (máy)

3

Kỳ 6

Vấn đáp (máy)

2

Kỳ 6

- Khóa 15
TT

Tên môn học

1

Lý thuyết thông tin

2

Cơ sở dữ liệu

3

Internet và ứng dụng
mạng

4

Lập trình hướng đối
tượng

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh
chỉ giảng dạy
giá sinh viên
Môn học giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về lý thuyết thông
2
Kỳ 4
Trắc nghiệm máy
tin, lượng tin, entropy, vận dụng giải quyết các bài toán xác định lượng tin.
Hiểu và nắm vững khái niệm m , điều kiện thiết lập m , m thống kê tối
ưu, các phương m hóa thống kê tối ưu, m vòng, m tuyến tính, từ đó sinh
viên có thể tự nghiên cứu các loại m khác nhau để vận dụng vào việc m
hóa, giải m cũng như bảo mật thông tin.
Môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và
3
Kỳ 3
Tự luận
có thể ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản
lý.Nắm vững kiến trúc của một hệ CSDL, các kiến thức về mô hình dữ liệu,
mô hình dữ liệu quan hệ, các lý thuyết và thuật toán về lý thuyết thiết kế
CSDL, sử dụng thành tạo các thao tác truy xuất cơ sở dữ liệu bằng ngôn
ngữ SQL, Có thể vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ và thực
hiện các thao tác truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Môn học cung cấp cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin những
2
Kỳ 3
Tự luận
khái niệm cơ bản và hệ thống về mạng Internet, các loại dịch vụ thông
dụng trên Internet, một số vấn đề về quản trị và an toàn an ninh mạng trên
Internet.
3
Kỳ 5
Vấn đáp
Môn học này cung cấp cho sinh viên bức tranh tổng thể về các cách tiếp
cận trong lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng. Trình bày các
kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ để sinh viên
có thể lập trình giải các bài toán theo cách tiếp cận hướng đối tượng.
Mục đích môn học

Ngoài ra môn học cũng giới thiệu một số công nghệ cũng như các kiến thức
C++ nâng cao để từ đó sinh viên có thể tham gia các khóa C++ chuyên sâu
hay tự nghiên cứu và tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệp để xây dựng các ứng
dụng C++ từ đơn giản đến phức tạp.
5

Phân tích thiết kế hệ
thống

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản làm nền tảng cho
việc tiếp cận hướng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng
có cấu trúc và hướng đối tượng. Trong quá trình học, sinh viên được vận
dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, phân tích và thiết kế hệ
thống. Sinh viên sau khi học xong môn học này có thể tự vận dụng được
các hiểu biết đ học để phân tích, thiết kế được một hệ thống thực tế, ví dụ:
Quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, hay phân tích thiết kế để xây dựng
website trực tuyến.

3

Kỳ 5

Tự luận

6

Toán rời rạc

Môn học cung cấp kiến thức về các cấu trúc rời rạc, các thuật toán và các
kỹ thuật xử lý cơ bản và nâng cao trên các cấu trúc này, các nguyên lý và
các kỹ thuật đếm cao cấp. Môn học có vai trò quan trọng trong việc truyền
đạt, tiếp thu, thực hành của rất nhiều các môn học khác thuộc ngành CNTT
Cung cấp cho sinh viên những phương pháp tư duy, suy luận lôgic, các
nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. Khái niệm, thuật toán cơ bản trên các
cấu trúc rời rạc và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực tế bằng các cấu các
trúc này trên máy tính

2

Kỳ 5

Trắc nghiệm máy

7

Lý thuyết thuật toán

Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
thuật toán, cách đánh giá độ phức tạp thuật toán, phân lớp bài toán, cung
cấp một số kỹ thuật thiết kế, phân tích, đánh giá và lựa chọn thuật toán cơ
bản. Ứng dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế, đánh giá, xây dựng
thuật toán vào một số bài toán trong thực tế.

2

Kỳ 3

Trắc nghiệm máy

8

Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán

Môn học này trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các mô
hình dữ liệu thông dụng cũng như các thao tác tác động trên từng phần tử
của mô hình. Qua đó sinh viên có thể vận dụng các kiên thức đ học để lập
trình giải quyết tốt các bài toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.
Môn học góp phần nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên.

3

Kỳ 4

Viết

- Khóa 16
TT

Tên môn học

1

Tin học đại cương

2

Nhập môn lập trình

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Nhận biết được các thiết bị chính của máy tính và thiết bị ngoại vi thông
3
Kỳ 1
TN+VĐ
dụng, nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của chúng; Sử dụng thành
thạo máy vi tính.
Nhận biết được các hệ điều hành, nắm được các chức năng cơ bản của hệ
điều hành Microsoft Windows; Thao tác được trên hệ điều hành Windows
và một số chương trình ứng dụng, biết cách quản lý và khai thác các thông
tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả.
Nhận biết được các phần mềm soạn thảo khác nhau và nắm được phạm vi
ứng dụng của phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, phần mềm
trình chiếu, phần mềm trong bộ Microsoft Office; Sử dụng thành thạo
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint để soạn thảo và
trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ
xử lý văn bản nhanh; Xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải
quyết các bài toán thực tế, sử dụng được các hàm tính toán trong Excel từ
cơ bản đến phức tạp để thực hiện thống kê và kết xuất thông tin cần thiết;
tạo được một báo cáo hấp dẫn và trình diễn có hiệu quả trên máy tính.
Hiểu rõ mạng máy tính và Internet, biết sử dụng các trình duyệt Internet
thông dụng. Biết khai thác và kết nối các thông tin có sẵn trên Internet
nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, giúp sinh viên có kỹ năng lập
3
Kỳ 1
VĐ
trình đơn giản thông qua ngôn ngữ lập trình C. Hỗ trợ sinh viên có cái nhìn
tổng quát nhất về chương trình trên máy tính.
Môn học này là nền tảng, tạo tiền đề để sinh viên có thể tiếp thu các môn
học chuyên sâu khác như: cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng
đối tượng,…
Kết thúc học phần, sinh viên có thể giải quyết những bài toán cơ bản về
tính toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C cài đặt giải thuật thành
chương trình máy tính theo phương pháp lập trình cấu trúc.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.
Mục đích môn học

3

Lập trình nâng cao

Trang bị cho sinh viên kiến thức về chương trình trên máy tính và kỹ năng
lập trình C ở mức nâng cao. Giúp cho sinh viên hiểu và vận dung được
quy trình xây dựng chương trình để giải quyết một bài toán thực tế.
Môn học này tập trung vào 3 nội dung nâng cao về con trỏ, cấu trúc và file
trong ngôn ngữ C Sau khi học môn này sinh viên có thể hiểu và vận dụng
các bước xây dựng chương trình trên máy tính từ khâu đ ặt vấn đ ề của bài
toán, phân tích yêu cầu của bài toán, xây dựng thuật toán, m hóa chương
trình trên ngôn ngữ lập trình C.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.

3

Kỳ 2

VĐ

17) Ngành Khoa học máy tính
- Khóa 12
TT
1

2

3

4

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Hệ thống thời gian thực
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức liên quan tới các
2
Kỳ 9 Tự luận
kỹ thuật truyền dữ liệu, bao gồm:
Cung cấp những khái niệm tổng quan về mô hình hệ thống nhúng,
các ứng dụng nhúng
Cung cấp kiến thức về một số hệ thống nhúng.
Các Phương pháp thiết kế hệ thống nhúng
Các kiến thức về hệ điều hành nhúng
Các kiến thức về một số nền nhúng dựa trên các họ vi xử lý
Cung cấp kiến thức về nguyên tắc lập trình nhúng, các công cụ lập
trình phần mềm nhúng
Các mô hình tính toán hiệu Giúp sinh viên áp dụng các mô hình tính toán hiệu năng cao (Tính
2
Kỳ 9
Tự luận
toán song song, phân tán; phát triển các thuật toán song song; tính
năng cao
toán dựa trên GPU,..v.v.) . vào giải quyết các bài toán thực tế.
Công nghệ thiết kế và phát
3
Kỳ 9
Tự luận
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về công nghệ thiết kế trò
triển trò chơi
chơi. Sau khi học môn này sinh viên có thể ứng dụng nghiên cứu về
các công nghệ được sử dụng trong thiết kế trò chơi.
Quản trị dự án
3
Kỳ 9
Tự luận
Môn học giúp sinh viên hình thành và nâng cao khả năng tư duy
nhằm xử lý các vấn đề về quản lý các dự án phần mềm, đưa ra được
Tên môn học

Mục đích môn học

những hướng dẫn tỉ mỉ, cách thức tiến hành để xử lý các tình trạng
phần mềm đưa ra. Thực hành các tình huống về quản lý dự án
CNTT
- Khóa 13
Tên môn học

TT
1

Phương pháp số

2

Xử lý ảnh

3

Lý thuyết trò chơi

4

Xử lý song song

5

Máy học

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các phương pháp tính
3
Kỳ 7
Tự luận
xấp xỉ, các thuật toán tính toán gần đúng trong toán học cao cấp ứng
dụng trong tin học.
Sau khi học học phần này, sinh viên cần nắm được nội dung chính
2
Kỳ 7
Trắc nghiệm máy
của môn học bao gồm: tổng quan về xử lý ảnh; những phép toán
tiền xử lý ảnh; phân đoạn và tách cạnh; xương và tìm xương; các
phép toán hình thái học; nén ảnh...từ đó ứng dụng xây dựng các bài
toán xử lý ảnh trong thực tế. Và có thể sử dụng được các phần mềm
xử lý ảnh hiện nay như: Adobe Photoshop, Gimp, Paint.NET, Corel
PaintShop Pro…
Giúp cho sinh viên nắm được những thiết kế và xây dựng trò chơi,
3
Kỳ 7
Tự luận
tạo nên nền tảng để xây dựng được những trò chơi hoàn thiện, đáp
ứng được các yêu cầu của công nghệ và người dùng.
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các loại máy tính song
2
Kỳ 7
Tự luận
song, các thành phần của máy tính song song, các kiến thức cơ bản
về các mô hình và phương pháp lập trình song song và khả năng
xây dựng được những thuật toán song song cho nhiều bài toán phổ
biến như các bài toán sắp xếp, đối sánh mẫu, tìm kiếm, những thuật
toán trên đồ thị, hay trên ma trận,... và đánh giá được độ phức tạp
của chúng.
Giúp sinh viên hiểu được bức tranh tổng quan về học máy. Nắm
3
Kỳ 7
Tự luận
chắc được một số thuật toán học có giám sát và không giám sát kinh
điểm: Hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, phân cụm. Tiếp cận các
phương pháp học máy hiện đại như Naive Bayes, Cây quyết định,
SVM. Làm quen với các công cụ R/Matlab/Octave/Weka thực
hành các bài tập liên quan
Mục đích môn học

6

Mạng Nơron và ứng dụng

Giúp người học sẽ nắm vững được kiến thức cơ bản về mô hình
mạng nơron nhân tạo. Hình thành, rèn luyện và nâng cao khả năng
thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng của mạng nơron nhân
tạo với các bài toán thực tế

3

Kỳ 7

Tự luận

- Khóa 14
TT
1

2

3

4

5

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Phương pháp số
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các phương pháp tính
2
Kỳ 5
Viết
xấp xỉ, các thuật toán tính toán gần đúng trong toán học cao cấp ứng
dụng trong tin học.
Công nghệ Dot NET
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được một công cụ xây
3
Kỳ 5
Vấn đáp máy
dựng phần mềm, giải quyết các bài toán mà thực tế đặt ra. Sinh viên
học được các kĩ thuật giải quyết các vấn đề trong thực tế bằng cách
sử dụng công cụ lập trình để tạo ra các phần mềm
Tối ưu hóa
+ Người học nắm được cơ sở lý thuyết, các khái niệm cơ bản của
2
Kỳ 5
Tự luận
bài toán tối ưu, cách mô hình hóa các bài toán tối ưu trong thực tế
dưới dạng mô hình toán học.
+ Nắm vững các hàm có sẵn trong Matlab giải quyết các bài toán tối
ưu dạng quy hoạch tuyến tính và quy hoạch phi tuyến.
+ Nắm vững các thuật toán lặp giải quyết các mô hình bài toán quy
hoạch phi tuyến không ràng buộc và có ràng buộc
+ Cài đặt các thuật toán trên ngôn ngữ lập trình Matlab
Phần mềm hỗ trợ tính toán Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phần mềm Matlab như
3
Kỳ 5
Vấn đáp máy
một ngôn ngữ hiệu năng cao cho tính toán kỹ thuật. Tạo cho sinh
Matlab
viên khả năng xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng MATLAB,
khai thác các thư viện chuyên dụng (ToolBox) để giải các lớp bài
toán chuyên ngành
Biên tập và xử lý Video
Sinh viên sẽ được trang bị các khái niệm lý thuyết khác nhau về biên
3
Kỳ 6
Vấn đáp
tập và chỉnh sửa ảnh, video kỹ thuật số. Các nguyên lý biên tập được
trang bị cho học viên trong cả bài giảng lý thuyết và thực hành. Định
hướng ngành nghề mới cho các bạn trẻ yêu thích sáng tạo.
Tên môn học

Mục đích môn học

6

Kỹ thuật lập trình mô phỏng
thế giới thực

Môn học giúp sinh viên tiếp cận với kỹ thuật mô phỏng đối tượng
và điều khiển thế giới.

3

Kỳ 6

Tự luận

7

Lý thuyết độ phức tạp tính
toán

Trên cơ sở máy Turing như một mô hình máy tính và việc giải bài
toán trên máy tính như việc đoán nhận ngôn ngữ, môn học nhằm
giải đáp vấn đề về tính giải được hoặc không giải được bằng thuật
toán của các bài toán và khả năng giải được bài toán trong thời gian
đa thức. Môn học cũng cung cấp một số phương pháp gần đúng
giải các bài toán không thể giải đúng được trong thời gian đa thức
(các bài toán thuộc lớp NP-C).

2

Kỳ 5

Trăng nghiệm

8

Đồ họa máy tính

Sinh viên nắm được các kiến thức về đồ họa máy tính, lý thuyết
màu sắc trong đồ họa, cách xây dựng các thực thể cơ sở, cách xén
hình với khung cửa sổ cho trước, các phép biến đổi trong không
gian hai chiều, ba chiều

3

Kỳ 6

Vấn đáp máy

9

Tính toán mềm

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về lý thuyết tập mờ, logic
mờ, mạng neuron mờ, giải thuật di truyền mờ. Sau khi học xong
môn học, sinh viê có thể giải quyết được các bài toán có sử dụng
thông tin mờ như bài toán ra quyết định, phân tích thời gian hoàn
thành dự án…

3

Kỳ 6

Tự luận

2

Kỳ 6

10 Thực tập cơ sở
- Khóa 15
TT

1

Tên môn học

Lý thuyết thông tin

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
Môn học giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về lý
2
Kỳ 4
Trắc nghiệm máy
thuyết thông tin, lượng tin, entropy, vận dụng giải quyết các bài
toán xác định lượng tin. Hiểu và nắm vững khái niệm m , điều kiện
thiết lập m , m thống kê tối ưu, các phương m hóa thống kê tối
ưu, m vòng, m tuyến tính, từ đó sinh viên có thể tự nghiên cứu
các loại m khác nhau để vận dụng vào việc m hóa, giải m cũng
như bảo mật thông tin.
Mục đích môn học

2

3

4

5

6

Cơ sở dữ liệu

Internet và ứng dụng mạng

Lập trình hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hệ thống

Toán rời rạc

Môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ
liệu và có thể ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống
thông tin quản lý.Nắm vững kiến trúc của một hệ CSDL, các kiến
thức về mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, các lý thuyết và
thuật toán về lý thuyết thiết kế CSDL, sử dụng thành tạo các thao
tác truy xuất cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL, Có thể vận dụng
xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ và thực hiện các thao tác
truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Môn học cung cấp cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin
những khái niệm cơ bản và hệ thống về mạng Internet, các loại dịch
vụ thông dụng trên Internet, một số vấn đề về quản trị và an toàn an
ninh mạng trên Internet.
Môn học này cung cấp cho sinh viên bức tranh tổng thể về các cách
tiếp cận trong lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng. Trình
bày các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
C++ để sinh viên có thể lập trình giải các bài toán theo cách tiếp
cận hướng đối tượng.
Ngoài ra môn học cũng giới thiệu một số công nghệ cũng như các
kiến thức C++ nâng cao để từ đó sinh viên có thể tham gia các khóa
C++ chuyên sâu hay tự nghiên cứu và tìm hiểu và tích lũy kinh
nghiệp để xây dựng các ứng dụng C++ từ đơn giản đến phức tạp.
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản làm nền tảng
cho việc tiếp cận hướng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống
theo hướng có cấu trúc và hướng đối tượng. Trong quá trình học,
sinh viên được vận dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo
sát, phân tích và thiết kế hệ thống. Sinh viên sau khi học xong môn
học này có thể tự vận dụng được các hiểu biết đ học để phân tích,
thiết kế được một hệ thống thực tế, ví dụ: Quản lý bán hàng, quản lý
nhân sự, hay phân tích thiết kế để xây dựng website trực tuyến.
Môn học cung cấp kiến thức về các cấu trúc rời rạc, các thuật toán
và các kỹ thuật xử lý cơ bản và nâng cao trên các cấu trúc này, các
nguyên lý và các kỹ thuật đếm cao cấp. Môn học có vai trò quan
trọng trong việc truyền đạt, tiếp thu, thực hành của rất nhiều các

3

Kỳ 3

Tự luận

2

Kỳ 3

Tự luận

3

Kỳ 5

Vấn đáp

3

Kỳ 5

Tự luận

2

Kỳ 5

Trắc nghiệm máy

7

8

Lý thuyết thuật toán

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

môn học khác thuộc ngành CNTT
Cung cấp cho sinh viên những phương pháp tư duy, suy luận lôgic,
các nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. Khái niệm, thuật toán cơ
bản trên các cấu trúc rời rạc và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực
tế bằng các cấu các trúc này trên máy tính
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức
cơ bản về thuật toán, cách đánh giá độ phức tạp thuật toán, phân lớp
bài toán, cung cấp một số kỹ thuật thiết kế, phân tích, đánh giá và
lựa chọn thuật toán cơ bản. Ứng dụng các kiến thức về phân tích,
thiết kế, đánh giá, xây dựng thuật toán vào một số bài toán trong
thực tế.
Môn học này trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về
các mô hình dữ liệu thông dụng cũng như các thao tác tác động trên
từng phần tử của mô hình. Qua đó sinh viên có thể vận dụng các
kiên thức đ học để lập trình giải quyết tốt các bài toán đặt ra sử
dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể. Môn học góp phần nâng cao kỹ
năng lập trình cho sinh viên.

2

Kỳ 3

Trắc nghiệm máy

3

Kỳ 4

Viết

- Khóa 16
TT
1

Tên môn học
Tin học đại cương

Số tín Lịch trình
Phương pháp
chỉ giảng dạy đánh giá sinh viên
3
Kỳ 1
TN + VĐ
Nhận biết được các thiết bị chính của máy tính và thiết bị ngoại vi
thông dụng, nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của chúng; Sử
dụng thành thạo máy vi tính.
Nhận biết được các hệ điều hành, nắm được các chức năng cơ bản
của hệ điều hành Microsoft Windows; Thao tác được trên hệ điều
hành Windows và một số chương trình ứng dụng, biết cách quản lý
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả.
Nhận biết được các phần mềm soạn thảo khác nhau và nắm được
phạm vi ứng dụng của phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện
tử, phần mềm trình chiếu, phần mềm trong bộ Microsoft Office; Sử
Mục đích môn học

dụng thành thạo Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Powerpoint để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo
mẫu, sử dụng được một số công cụ xử lý văn bản nhanh; Xây dựng
một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế,
sử dụng được các hàm tính toán trong Excel từ cơ bản đến phức tạp
để thực hiện thống kê và kết xuất thông tin cần thiết; tạo được một
báo cáo hấp dẫn và trình diễn có hiệu quả trên máy tính.
Hiểu rõ mạng máy tính và Internet, biết sử dụng các trình duyệt
Internet thông dụng. Biết khai thác và kết nối các thông tin có sẵn
trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
2

Nhập môn lập trình

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, giúp sinh viên có kỹ năng
lập trình đơn giản thông qua ngôn ngữ lập trình C. Hỗ trợ sinh viên
có cái nhìn tổng quát nhất về chương trình trên máy tính.
Môn học này là nền tảng, tạo tiền đề để sinh viên có thể tiếp thu
các môn học chuyên sâu khác như: cấu trúc dữ liệu và giải thuật,
lập trình hướng đối tượng,…
Kết thúc học phần, sinh viên có thể giải quyết những bài toán cơ
bản về tính toán, xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C cài đặt
giải thuật thành chương trình máy tính theo phương pháp lập trình
cấu trúc.
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.

3

Kỳ 1

VĐ

3

Lập trình nâng cao

Trang bị cho sinh viên kiến thức về chương trình trên máy tính và
kỹ năng lập trình C ở mức nâng cao. Giúp cho sinh viên hiểu và
vận dung được quy trình xây dựng chương trình để giải quyết một
bài toán thực tế.
Môn học này tập trung vào 3 nội dung nâng cao về con trỏ, cấu
trúc và file trong ngôn ngữC Sau khi học môn này sinh viên có thể
hiểu và vận dụng các bước xây dựng chương trình trên máy tính từ
khâu đ ặt vấn đ ề của bài toán, phân tích yêu cầu của bài toán, xây
dựng thuật toán, m hóa chương trình trên ngôn ngữ lập trình C
Đáp ứng chuẩn L6; L9; L10; L12; L13 của CTĐT.

3

Kỳ 2

VĐ

CÁC HỌC PHẦN CHUNG (KHOA KHCB):
TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín
chỉ

Lịch trình
giảng dạy

Phương pháp
đánh giá sinh
viên

1

Anh văn 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như cách sử
dụng động từ to be, danh từ số ít, số nhiều, các trạng từ chỉ tần suất, thì
hiện tại và cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như thông tin
cá nhân, gia đình, các đồ vật hàng ngày, màu sắc, cách nói giờ, các địa
điểm trong thành phố, thời gian rảnh rỗi, các tính từ mô tả. Bên cạnh đó,
môn học còn cung cấp cho sinh viên cách sử dụng các mẫu câu tiếng Anh
trong các tình huống thực tế.

3

Kỳ 1

Tự luận + vấn
đáp

2

Anh văn 2

Môn học Anh văn 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ
bản như danh từ đếm được, danh từ không đếm được, thì quá khứ đơn, thì
hiện tại tiếp diễn, các cấp so sánh của tính từ và trang bị hệ thống từ vựng
liên quan đến các chủ đề về Food, Money, Journeys và Appearance. Bên
cạnh đó, môn học tiếp tục giúp sinh viên dần làm quen và tiếp cận với các
tình huống giao tiếp đa dạng và phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết ở mức độ sơ cấp (A2).

3

Kỳ 2

Tự luận + vấn
đáp

3

Anh văn 3

Môn học Anh văn 3 trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ
bản như cách sử dụng thì tương lai gần, thì hiện tại hoàn thành,
should/shouldn‟t, have to/don‟t have to, can/can‟t, will/won‟t và trang bị
hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề về Film and the Arts, Science,
Tourism and the Earth. Bên cạnh đó, môn học tiếp tục giúp sinh viên làm
quen và tiếp cận thành thạo với các tình huống giao tiếp đa dạng và phát
triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp (B1).

3

Kỳ 3

Tự luận + vấn
đáp

4

Anh văn 4

Môn học Anh văn 4 giúp sinh viên củng cố những kiến thức ngữ pháp cơ
bản như cách sử dụng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn
thành, quá khứ đơn giản, tương lai đơn, cấu trúc “be going to”, cách sử
dụng các lượng từ không xác định như “some, any, a little, a few, much,
many”, cách sử dụng một số động từ khuyết thiếu “must, should, can, had
better,…”, cấu trúc “there is/ are”, trang bị kiến thức về một số giới từ,

3

Kỳ 4

Tự luận + vấn
đáp

liên từ và cụm kết từ với “do, make, have…” và mở rộng và trang bị hệ
thống từ vựng liên quan đến các chủ đề về Daily routines, Holidays,
Personal plans, Sports, Cities and Countrysides. Bên cạnh đó, môn học
tiếp tục giúp sinh viên làm quen và tiếp cận thành thạo với các tình huống
giao tiếp đa dạng và phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở
mức độ tiền trung cấp (A2+).
5

Toán kinh tế

Trang bị cho sinh viên những kiến thức toán cơ bản làm cơ sở để có thể
học tiếp các học phần sau cũng như các môn phân tích kinh tế khác.

3

Kỳ 1

Tự luận

6

Lý thuyết xác suất thống
kê toán

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê
làm cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các chuyên ngành kỹ thuật liên
quan

3

HTTTK:
Kỳ 3

Tự luận

7

Hóa đại cương

Trang bị khối kiến thức cơ bản về cấu tạo, bản chất hóa đại cương làm cơ
sở học tiếp các học phần tiếp theo, các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
Vận dụng các quy luật để giải thích các hiện tượng hóa học trong đời
sống, và trong lao động sản xuất.

2

Kỳ 3

Tự luận

8

Vật lý đại cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý đại cương làm cơ
sở để sinh viên có thể học tiếp các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

2

Kỳ 1

Tự luận

9

Đại số tuyến tính

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đại số làm cơ sở để sinh
viên có thể học tiếp các học phần sau về toán, các chuyên ngành kỹ thuật
liên quan

3

Kỳ 1

Tự luận

10 Giải tích

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Giải tích làm cơ sở để
sinh viên có thể học tiếp các học phần sau về học phần thuộc cơ sở ngành
và các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

4

Kỳ 2

Tự luận

11 Xác suất thống kê

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê
làm cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các chuyên ngành kỹ thuật liên
quan.

2

Giúp cho sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của Triết học Mác -

2

12 Những NLCB của CN

KTMT: Kỳ Tự luận
7
Các ngành
còn lại: Kỳ
3
HTTTK;

Tự luận

Mác LêNin 1

13 Những NLCB của CN
Mác LêNin 2

14 Tư tưởng HCM

Lênin; Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội
dung môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2, Tư
tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam; hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. Từng bước xác lập thế giới
quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các
khoa học chuyên ngành được đào tạo.

TTĐPT:
Kỳ 1
CNTT: Kỳ 3
HTTT;
TT&MMT:
Kỳ 2

Trang bị cho người học những nội dung cơ bản, cần thiết của chủ nghĩa
Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua các giai đoạn
phát triển của nó và về x hội x hội chủ nghĩa. Xác lập cơ sở lý luận cơ
bản nhất để có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí
Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết
nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, giải thích được cơ sở lý luận và có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước. Góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, chủ động, tự
tin cho sinh viên.

3

Giúp cho sinh viên hiểu được một cách có hệ thống những giá trị tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam và sự vận dụng sáng tạo những tư tưởng, lý luận của Người vào thực
tiễn cuộc sống, từ đó vận động sinh viên học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2

ATTT,KT
MT,KTĐT
TT;CNTĐ
H;TTĐPT:
Kỳ 2

Tự luận

CNTT;KT
PM: Kỳ 4
HTTT;
TT&MMT:
Kỳ 3
ATTT,
CNTĐH;
HTTTKT;
TTĐPT:
Kỳ 3
KTMT;HT
VT : Kỳ 6
CNTT;KT
PM: Kỳ 2
HTTT;
TT&MMT:
Kỳ 4

Tự luận

15 Đường lối cách mạng
của ĐCS Việt Nam

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đường lối
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam để hiểu rõ về con đường phát
triển của đất nước. Từ đó, tin tưởng vào sự l nh đạo của Đảng, chấp hành
nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng.

3

ATTT;
HTTTKT;
TTĐPT:Kỳ
4
KTMT;KT
ĐTTT;HT
VT: Kỳ 7
CNTĐH:
Kỳ 6
CNTT;
KTPM;
TT&MMT:
Kỳ 5

16 Kỹ năng mềm

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kĩ năng mềm. Sinh viên
có ý thức vận dụng kiến thức của môn học vào thực tế cuộc sống, có sự tự
tin trong quá trình giao tiếp.

2

ATTT;KT
ĐTTT;
HTVT;
CNTĐH :
Kỳ 6
KTMT;
TTĐPT:
Kỳ 4
CNTT: Kỳ
5
HTTT: Kỳ
2
HTTTKT:
Kỳ 1

Vấn đáp

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
TT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

1

Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực dựa trên Morfit

2006

2

Giáo trình ghép nối thiết bị ngoại vi

2008

3

GT Ngôn ngữ hình thức và otomat

2009

4

Thiết kế mạch số với VHDL

2009

5

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

2010

6

Giáo trình cấu trúc máy tính

2010

7

GT Lý thuyết thông tin

2010

8

GT Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

2010

9

GT Hệ CSDL phân tán và suy diễn

2010

10

GT thực hành xưởng

2010

11

GT thực tập điện tử và kỹ thuật số 1
(Phần điện tử)

2010

12

GT thực tập điện tử và kỹ thuật số 1
(Phần Kỹ thuật số)

2010

13

GT thực tập điện tử và kỹ thuật số 2
(Phần điện tử)

2010

14

GT thực tập và kỹ thuật số 2
(Phần KT số)

2010

15

GT ngôn ngữ lập trình C

2010

16

GT lập trình có cấu trúc

2010

17

GT phân vùng kinh tế

2010

18

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

2012

19

Khai phá dữ liệu

2012

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham
khảo (kể cả giáo trình điện tử)

TT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham
khảo (kể cả giáo trình điện tử)

20

Mô phỏng và đánh giá hiệu năng mạng bằng NS2

2013

21

GT phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

2013

22

An toàn bảo mật dữ liệu

2015

23

Phương pháp NCKH chuyên ngành

2015

24

Mạng và truyền dữ liệu

2015

25

Cơ sở dữ liệu nâng cao

2016

26

Toán chuyên ngành

2016

27

Thông tin số

2017

28

Thông tin quang

2017

29

Ký thuật phân r tiếng nói theo thời gian và ứng dụng

2017

30

Quản lý mua bán và chuỗi cung ứng

2017

31

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

2018

32

Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng

2018

33

Lập trình ứng dụng Android

2018

34

Một số thuật toán giải số phương trình vi phân đạo hàm riêng

2018

35

Tiếng anh học thuật (English for Technology)

2018

36

Mạng nơron và ứng dụng

2018

37

Xâm nhập giả định

2018

38

Lập trình ứng dụng kinh tế

2018

39

Thương mại điện tử

2018

40

Ứng dụng Metastock trong phân tích và đầu tư chứng khoán

2018

41

Lý thuyết điều khiển tự động 1

2018

42

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

2019

TT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham
khảo (kể cả giáo trình điện tử)

43

Lập trình Java

2019

44

Khai phá dữ liệu và ứng dụng

2019

45

Một số thuật toán giải bài toán tối ưu

2019

46

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2014

2019

47

Thiết kế ứng dụng với FPGA

2019

48

Kỹ thuật truyền dẫn

2019

49

Cơ sở điện sinh học

2019

50

Một số chuẩn Tin học trong y tế

2019

51

Thiết bị và Điều khiển quá trình

2019

52

Kỹ thuật lập trình công nghiệp và ứng dụng

2019

53

Truyền động điện trong công nghiệp

2019

54

Cơ sở đo lường và thiết bị đo

2019

55

Kiểm định phần mềm

2019

56

Kiến trúc và thiết kế phần mềm

2019

57

Công nghệ phần mềm nâng cao

2019

58

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

2019

59

Nhận dạng và xử lý ảnh

2019

60

Cơ sở dữ liệu đa phương tiên

2019

61

Hệ thống thông tin địa lý

2019

62

Toán học rời rạc

2019

63

Đo lường trong hệ thống viễn thông

2019

64

Kỹ thuật Anten

2019

65

Nguyên lý thị giác

2019

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
1) Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông:
TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

1

Đại học

Thiết kế thi công đèn
bàn học đa chức năng
dành cho học sinh

Hà Viết

Bình

2

Đại học

Nghiên cứu về mô hình
máy xử lý mô

Trần Văn

Tuấn

3

Đại học

Lò Văn

Hùng

4

Đại học

Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy
xét nghiệm huyết học
ABX MICROS ES60
Thiết kế xây dựng mô
hình phòng bệnh thông
minh trên nền tảng
android

Nguyễn Cát

Vũ

Trần Đức Hoàng

5

Đại học

Nghiên cứu quy trình
vận hành và vệ sinh, bảo
dưỡng máy thở CARE
SCAPE R860

Hoàng Viết

Ngọc

Nguyễn Thế
Dũng

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nguyễn Thế
Dũng

Nghiên cứu, tìm hiểu về vi điều khiển Arduino. Thiết kế xây
dựng thiết bị đèn bàn đa chức năng dành cho học sinh gồm:
Điều khiển các chế độ chiếu sáng, Cảnh báo thời gian học
của học sinh, Tự động tắt thiết bị khi không có người sử
dụng... Hoạt động của thiết bị giúp học sinh kiểm soát được
thời gian học, đồng thời các chế độ sáng giúp học sinh bảo vệ
thị lực.
Nguyễn Sỹ Hiệp
Nghiên cứu tổng quát về xử lý mô. Nghiên cứu cấu tạo,
nguyên lý lắp đặt, quy trình lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng máy
xử lý mô Histostar - Thermo Scientific. Xây dựng mô hình lý
thuyết máy xử lý mô. Đưa ra kết luận và đánh giá, hướng
phát triển của đề tài.
Nguyễn Ngọc Lan Đồ án nghiên cứu cơ sở lý thuyết của máy xét nghiệm huyết
học, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy xét nghiệm
huyết học ABX MICRO ES60. Đưa ra quy trình vận hành,
bảo dưỡng và khắc phục sự cố của máy.
Đồ án nghiên cứu và thiết kế xây dựng mô hình phòng bệnh
thông minh trên nền tảng android.
- Giúp giám sát thông số nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến khói (khí)
trong phòng bệnh.
- Tự động gửi cảnh báo tới bác sỹ trong trường hợp các thông
số nằm ngoài ngưỡng cho phép.
- Điều khiển thiết bị điện sử dụng trong phòng như: Đèn,
quạt...
- Gửi yêu cầu chăm sóc điều trị tới số điện thoại của bác sỹ
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về máy thở CARE SCAPE
R860. Cấu trúc bên trong máy thở, nguyên lý hoạt động của
các khối trong máy thở. Nghiên cứu quy trình vận hành máy
thở CARE SCAPE R860 và phương pháp khắc phục sự cố
một số lỗi thường xảy ra trong quá trình hoạt động.
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Đại học

Nghiên cứu về máy áp
lực phòng thuyên tắc
huyết khối

Nguyễn
Thanh

Tùng

Nguyễn Sỹ Hiệp

7

Đại học

Thiết kế, xây dựng hệ
thống hỗ trợ học sinh
khiếm thị học chữ nổi

Dương Thị
Trà

My

Nguyễn Thế
Dũng

8

Đại học

Nghiên cứu về máy xét
nghiệm sinh hoá bán tự
động một thông số

Nguyễn
Xuân

Thái

Nguyễn Sỹ Hiệp
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Đại học

Vừ A

Giàng

Đoàn Mạnh
Cường
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Đại học

Nguyễn Thị
Ngọc

Huyền

Nguyễn Thế
Dũng

11

Đại học

Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy xét
nghiệm sinh hóa tự động
BIOLIS 50I SUPERIOR
Thiết kế xây dựng hệ
thống điều khiển thiết bị
và giám sát thông số
môi trường trong phòng
điều trị bệnh nhân
Thiết kế xây dựng hệ
thống điều khiển thiết bị
điện trong phòng điều trị
bệnh tự nguyện tại bệnh
viện

Đinh Xuân

Chinh

Trần Đức Hoàng

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Đưa ra cơ sở lí thuyết tắc huyết khối.Nêu lên tầm quan trọng
của áp lực cơ học trong dự phòng huyết khối tĩnh mạch.
Trình bày nguyên lý hoạt động, vận hành máy áp lực phòng
thuyên tắc huyết khối SCD 700
Tìm hiểu về dòng vi điều khiển Arduino, nền tảng Android
và Wifi/Bluetooth. Thiết kế xây dựng hệ thống học chữ nổi
dành cho học sinh khiếm thị. Thiết kế xây dựng giao diện
phần mềm theo dõi, giám sát trên giao diện diện thoại di
động nhằm hỗ trợ giáo viên trong quá trình học tập của học
sinh.
Nghiên cứu tổng quan về xét nghiệm sinh hoá về cơ sở lý
thuyết và các định luật.
Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trinh lắp đặt và
bảo trì bảo dưỡng máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động
BTS-350.
Xây dựng cơ sở lý thuyết cho mô hình máy sét nghiệm sinh
hoá bán tự động một thông sô.
Đưa ra kết luận và đánh giá mô hình phát triển.
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết máy xét nghiệm sinh hóa nói
chung và đi sâu vào máy xét nghiệm sinh hóa tự động
BIOLIS 50I SUPERIOR . Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý
hoạt động của máy, quy trình vận hành và bảo dưỡng máy
Nghiên cứu, xây dựng mô hình phòng bệnh thông minh dựa
trên nền tảng Arduino và công nghệ truyền thông không dây
RF với những tính năng gồm: Giám sát thông số nhiệt độ, độ
ẩm, cảnh báo khí độc, điều khiển thiết bị điện trong phòng
bệnh thông qua môi trường không dây.
Đồ án nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị
điện trong phòng điều trị bệnh tự nguyện tại bệnh viện. Mục
đích nâng cao chất lượng chăm sóc bênh nhân tại các phòng
tự nguyện, giúp bệnh nhân thuận tiện trong việc sử dụng các
thiết bị trong phòng điều trị.
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Đại học
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Đại học
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Đại học
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Đại học

TÊN ĐỀ TÀI

Nghiên cứu quy trình
vận hành, an toàn, khắc
phục sự cố và bảo
dưỡng máy theo dõi
bệnh nhân Monitor
COLIN BP-S510
Nghiên cứu về cấu tạo,
quy trình vận hành, bảo
dưỡng và khác phục sự
cố máy siêu âm 4D
CTS-5000
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy nội
soi EPK 3000
Nghiên cứu quy trình vận
hành, bảo dưỡng và khắc
phục sự cố máy xét nghiệm
Lao Gene Xpert MTB/RIF
Nghiên cứu quy trình vận
hành, bảo dưỡng và khắc
phục sự cố Monitor BSM
– 3000 series của h ng
Nihon Kohden
Nghiên cứu quy trình
vận hành,bảo dưỡng và
khắc phục sự cố trong
máy thẩm mỹ HIFU
UBOX.
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy xét
nghiệm sinh hóa tự động
Mindray BS-380

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nguyễn
Mạnh

Tuấn

Đoàn Mạnh
Cường

Đồ án nghiên cứu về lý thuyết máy theo dõi bệnh nhân
monitor “COLIN BP-S510”, nắm bắt được nguyên lý hoạt
động, cấu tạo chung của máy. Biết cách vận hành, bảo dưỡng
và khắc phục một số lỗi cơ bản

Triệu A

Chỉn

Hồ Mậu Việt

Đoàn Ngọc

Thịnh

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

Phạm Ngọc

Chiến

Trần Đức Hoàng

Nghiên cứu kiến thức tổng quan về máy siêu ấm 4 D CTS5000. Cấu trúc bên trong máy siêu âm, nguyên lý hoạt động
của các khối trong máy siêu âm. Nghiên cứu quy trình vận
hành máy siêu âm và phương pháp khắc phục sự cố một số
lỗi thường xẩy ra.
Đồ án nghiên cứu cơ sở lý thuyết về nội soi, hệ thống nội soi
tai mũi họng PENTAX EPK-3000, quy trình vận hành, bảo
dưỡng và khắc phục một số sự cố thường gặp trong hệ thống
PENTAX EPK-3000
Đồ án nghiên cứu lý thuyết về nguyên lý cấu tạo, quy trình
vận hành, và từ đó đưa ra giải pháp bảo dưỡng và khắc phục
sự cố máy xét nghiệm Lao Gene Xpert MTB/RIF

Nguyễn Thị
Hải

Dương

Đỗ Thị Hiên

Đồ án nghiên cứu lý thuyết về máy theo dõi bệnh nhân
Monitor BSM - 300 series của h ng Nihon Kohden, đưa ra
quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục một số sự cố
của máy Monitor BSM - 300.

Đinh Thái

Hoàng

Phùng Trung
Nghĩa

Đồ án nghiên cứu về lý thuyết siêu âm, quy trình vận
hành,bảo dưỡng và khắc phục sự cố trong máy thẩm mỹ
HIFU UBOX

Dương Minh

Hiếu

Trần Đức Hoàng

Đồ án nghiên cứu lý thuyết về nguyên lý cấu tạo, quy trình
vận hành, và từ đó đưa ra giải pháp bảo dưỡng và khắc phục
sự cố máy xét nghiệm sinh hóa tự động Mindray BS-38
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Đại học
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Đại học
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TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nghiên cứu quy trình lắp
đặt, vận hành, bảo dưỡng
và khắc phục sự cố thiết
bị Monitor BFM-900
trong sản phụ khoa
Ứng dụng kỹ thuật xử lý
ảnh trong khảo sát sự
tổn thương về da

Nguyễn
Tuấn

Anh

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

Đồ án nghiên cứu về cơ sở lý thuyết máy theo dõi bệnh nhân,
tổng quan về thiết bị Monitor BFM-900, quy trình cài đặt,
vận hành, bảo dưỡng và khắc phục một số sự cố thường gặp
của thiết bị Monitor BFM-900.

Hoàng Hữu

Việt

Nguyễn Sỹ Hiệp

Nghiên cứu cấu tạo,
nguyên lý hoạt động,
cách vận hành và khắc
phục lỗi máy sinh hóa tự
động CA-270
Thiết bị hỗ trợ bệnh
nhân, bác sĩ trong quá
trình truyền dịch tĩnh
mạch.

Nguyễn Thị
Kiều

Oanh

Đỗ Thị Hiên

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh trong khảo sát tổn thương da
Nghiên cứu tìm hiểu về tổn thương da và các bệnh lý của tổn
thương da.
Tìm hiểu tầm quan trong của việc xử lý ảnh trong y tế.
Thiết kế xây dựng một chương trình xử lý ảnh cơ bản.
Đưa ra kết luận và đánh giá và hướng phát triển.
Đồ án nghiên cứu lý thuyết chung về xét nghiệm sinh hóa.
Nghiên cứu về nguyên lý hoạt động, cấu tạo , cách vận hành
và khắc phục một số lỗi thường gặp của máy sinh hóa tự
động CA- 270.

Lương Văn

Giang

Nguyễn Thế
Dũng

Đại học

Thiết kế, xây dựng nôi
điện đa chức năng

Hoàng Thị
Hồng

Anh

Trần Thị Thanh
Hương

Đại học

Nghiên cứu quy trình tổ
chức đấu thầu mua sắm,
sửa chữa và tổ chức
thanh lý tài sản, thiết bị
y tế vật tư tiêu hao tại
Bệnh viện Đa khoa
Trung ương Thái
Nguyên

Nguyễn Thị

Hương

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

Tìm hiểu về nền tảng Arduino và xây dựng thiết bị hỗ trợ
bệnh nhân/bác sỹ trong quá trình truyền dịch tĩnh mạch. Thiết
bị sẽ tính toán các thông số thông qua sự thiết lập của bác sỹ.
Từ đó, thiết bị sẽ cảnh báo giúp bệnh nhân/bác sỹ khi thời
gian truyền dịch sắp hết.
Đồ án nghiên cứu về sự thu, phát trong môi trường không dây,
nguyên lý hoạt động của các module, các động cơ, từ đó xây
dựng sản phẩm nôi điện đa năng với các tính năng: thiết kế,
chế tạo mdule điều khiển với 3 tốc độ rung qua mạch thu, phát
hồng ngoại, tích hợp module điều khiển trò chơi, module MP3.
Đồ án nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vật tư trang thiết bị y tế,
quy trình tổ chức đấu thầu, mua sắm vật tư trang thiết bị y tế,
quy trình tổ chức sửa chữa và thanh lý tài sản trang thiết bị y
tế tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên.
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Đại học
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Đại học
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Đại học
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Đại học
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Đại học
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Đại học

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nghiên cứu quy trình
vận hành bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy tiệt
trùng nhiệt độ thấp sử
dụng công nghệ Plasma
Nghiên cứu quy trình
vận hành,bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
xét nghiệm huyết học
XP-100.Hãng SYSMEX
Nghiên cứu vận
hành,bảo dưỡng máy
thở CPAP

Lương Thị
Lưu

Linh

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

Đồ án nghiên cứu về cơ sở lý thuyết máy tiệt trùng nhiệt độ
thấp, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình cài đặt, kiểm tra
bảo dưỡng và khắc phục một số sự cố thường gặp của máy
tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma.

Nguyễn
Ngọc

Tiến

Đỗ Thị Hiên

Đồ án nghiên cứu lý thuyết chung về huyết học, cấu tạo
nguyên lý hoạt động đồng thời đưa ra quy trình vận hành, bảo
dưỡng, khắc phục lỗi thường gặp trong máy xét nghiệm huyết
học XP- 100.

Trương Tiến

Huy

Hồ Mậu Việt

Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
CLVT 1-2 DÃY HÃNG
SIEMENS
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
xét nghiệm huyết học
XN - 1000.
Nghiên cứu vận hành,
bảo dưỡng và khắc phục
các sự cố trong máy siêu
âm xách tay A5
Sonoscap
Phân tích đánh giá so
sánh hai dòng máy x
quang cổ điển và x
quang kĩ thuật số

Vũ Thị

Giang

Nguyễn Thị
Hương Ly

Nghiên cứu kiến thức tổng quan về máy thở CPAP. Cấu trúc
bên trong máy thở, nguyên lý hoạt động của các khối trong
máy thở CPAP. Nghiên cứu quy trình vận hành máy thở
CPAP và phương pháp khắc phục sự cố một số lỗi thường
xẩy ra.
Không được bảo vệ

Nguyễn
Tuấn

Vũ

Nguyễn Thị
Hương Ly

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động đồng thời
tìm ra cách khắc phục lỗi trong máy xét nghiệm huyết học
XN-1000.

Nguyễn Thị
Nguyệt

Anh

Phùng Trung
Nghĩa

Đồ án nghiên cứu về lý thuyết siêu âm, máy siêu âm, quy
trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố trong máy
siêu âm xách tay A5 Sonoscap

Nguyễn
Thiên

Nga

Nguyễn Thành
Trung

Đồ án nghiên cứu về cấu tạo nguyên lý hoạt động của hai
dòng máy X-quang cổ điển và X-Quang Kỹ thuật số rồi đưa
ra những nhận xét, đánh giá, so sánh.
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Đại học

Nghiên cứu về hệ thống
dao mổ điện có tích hợp
argon plasma của h ng
Erbe

Nguyễn Văn

Tuấn

Nguyễn Thành
Trung
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Đại học

Hoàng Thị

Linh

Phùng Trung
Nghĩa
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Đại học

Nghiên cứu vận hành,
bảo dưỡng và khắc phục
các sự cố trong máy
chụp x quang cao tần
HF525 plus
Thiết kế mô hình máy
cắt mô

Hoàng Chí

Kiên

Nguyễn Sỹ Hiệp

35

Đại học

Nghiên cứu bảo dưỡng,
vận hành máy thở CPAP
V3

Nguyễn
Quang

Thỏa

Hồ Mậu Việt
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Đại học

Hoàng Thị

Tâm
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Đại học

Nông Thị

Nhung

Phùng Trung
Nghĩa
Nguyễn Thành
Trung
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Đại học

Nghiên cứu về máy X
quang vú
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khăc phục sự cố của
máy xét nghiệm sinh
hoá tự động Sappharie
600plus
Nghiên cứu quy trình
vận hành,bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
monitor theo dõi bệnh
nhân 5 thông số IP4050

Nguyễn
Tuấn Hoàng

Anh

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Đoàn Mạnh
Cường

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Đồ án nghiên cứu về dao mổ điện có tích hợp Argon Plasma
của h ng Erbe ở các khía cạnh từ lý thuyết cơ bản đến cấu
tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng,
khắc phục một số sự cố cơ bản. Đồ án cũng đưa ra những
phân tích so sánh đánh giá về dòng máy này.
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết x quang, máy x quang, quy
trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố trong máy
chụp x quang cao tần HF525 plus
Đồ án giải quyết được các yêu cầu đặt ra. Với việc không chỉ
tính toán chi tiết việc thiết kế mô hình máy cắt mô. Mà còn
mở rộng nghiên cứu về máy cắt mô cụ thể Microtome A0
820. Ngoài ra còn đưa ra được đề xuất về phần cứng cũng
như phần mềm. Nhằm cải tiến máy cắt mô kiểu thủ công.
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về máy thở CPAP V3. Cấu
trúc bên trong máy thở, nguyên lý hoạt động của các khối
trong máy thở CPAP V3. Nghiên cứu quy trình vận hành máy
thở CPAP V3 và phương pháp khắc phục sự cố một số lỗi
thường xẩy ra.
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết x quang, máy x quang, quy trình
vận hành, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố máy x quang vú
Đồ án nghiên cứu về cơ sở lý thuyết về xét nghiệm sinh hóa,
cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành bảo dưỡng
và khắc phục một số sự cố thường gặp đối với máy xét
nghiệm sinh hóa Sappharie 600 plus
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết về máy theo dõi bệnh nhân,
cấu tạo nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành, bảo
dưỡng và cách khắc phục lỗi của máy monitor theo dõi bệnh
nhân IP4050
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Đại học
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Đại học
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Đại học

42

Đại học
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Đại học
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Đại học

TÊN ĐỀ TÀI

Nghiên cứu quy trình
vận hành,bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
điện tim Cardimax FX
7202
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục lỗi của máy
siêu âm S50 Sonoscape
Xây dựng phần mềm quản
lý bệnh nhân tại phòng
khám đa khoa Minh Lộc,
x Minh Lộc, huyện Hậu
Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
siêu âm 4D Aloka SSD3500
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
siêu âm Doppler HDI
4000
Nghiên cứu cấu tạo,
nguyên lý hoạt động và
cách vận hành máy điện
tim Nihon Kohden
CardiofaxS
Electrocardiograph
ECG-1250

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Lộc Thị

Hạnh

Phùng Trung
Nghĩa

Đồ án nghiên cứu về máy điện tim, quy trình vận hành,bảo
dưỡng và khắc phục lỗi trong máy điện tim Cardimax FX
7202

Hoàng Thị

Tuyết

Phùng Trung
Nghĩa

Đồ án nghiên cứu về lý thuyết siêu âm, máy siêu âm, quy
trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục lỗi của máy siêu âm
S50 Sonoscape

Vũ Thị

Huyền

Đỗ Thị Hiên

Phạm Thùy

Dương

Nguyễn Thị
Hương Ly

Đồ án xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân tại phòng
khám đa khoa Minh Lộc x Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh
Thanh Hóa dự trên một số ngôn ngữ lập trình cơ bản (Java,
my SQL...) nhằm phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh tại
địa phương.
Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình
vận hành, bảo dưỡng đồng thời tìm ra cách khắc phục lỗi
trong máy siêu âm 4D Aloka SSD-3500

Lê Thị

Thoa

Nguyễn Ngọc Lan Đồ án nghiên cứu về kỹ thuật siêu âm Doppler, cấu tạo và
nguyên lý hoạt động của máy siêu âm Doppler HDI 4000.
Đưa ra quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục lỗi của
máy.

Lương Thị

Trang

Trần Thị Thanh
Hương

Đồ án nghiên cứu lý thuyết về máy điện tim, câu tạo, nguyên
lý hoạt động, quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục
các sự cố đối với dòng máy điện tim ECG-1250. Đồ án còn
đưa ra các nhận xét, phân tích, đánh giá về dòng máy này.
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Đại học

Xây dựng phần mềm
quản lý thiết bị y tế tại
bệnh viện Đa khoa
Trung ương Thái
Nguyên

Hoàng Thị
Bình

Minh

Nguyễn Thị Bích
Điệp
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Đại học

Nghiên cứu về một số
dòng máy siêu âm hãng
Sonoscape

Nguyễn Thị

Quỳnh

Nguyễn Thành
Trung
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Đại học

Cao Thị
Thùy

Linh

Đoàn Mạnh
Cường
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Nguyễn Thị
Thanh

Ly

Nguyễn Ngọc Lan Đồ án nghiên cứu cơ sở lý thuyết của máy thở, cấu tạo và
nguyên lý hoạt động của máy thở Newport E360. Đưa ra quy
trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục sự cố của máy.

49

Đại học

Nghiên cứu quy trình
vận hành, sửa chữa và
bảo dưỡng máy siêu âm
4D Doppler màu Aloka
Prosound Alpha 6
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy
thở Newport E360
Nghiên cứu về bệnh án
điên tử và thử nghiệm
ứng dụng tại phòng
khám Đa khoa Hùng
Lan, Đồng Hỷ Thái
Nguyên

Nguyễn Thị

Hương

Nguyễn Thị Bích
Điệp

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nghiên cứu về nhu cầu quản lý trang thiết bị y tế trong bệnh
viện. Xây dựng quy trình để điện tử hóa các thông tin về
trang thiết bị trong bệnh viện giúp cho công tác lập báo cáo,
lập kế hoạch, theo dõi tình hình trang thiết bị y tế và quản lý
sửa chữa, bảo dưỡng, chất lượng trang thiết bị y tế trở nên
tiện lợi hơn. Xây dựng danh mục tên cơ bản của các trang
thiết bị y tế để thống nhất sử dụng trong bệnh viện. Xây dựng
phần mềm quản lý trang thiết bị y tế để sử dụng cho phòng
Vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Trung Ương
Thái Nguyên
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết máy siêu âm, cấu tạo, nguyên
lý hoạt động, quy trình vận hành bảo dưỡng và khắc phục các
sự cố đối với một số dòng máy siêu âm h ng Sonoscape như
A5, S22, S50, đồ án còn đưa ra một số nhận xét, so sánh,
phân tích đánh giá về các dòng máy này.
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết máy siêu âm, cấu tạo, nguyên
lý hoạt động, quy trình vận hành bảo dưỡng và khắc phục các
sự cố đối với máy siêu âm 4D Doppler màu Aloka Prosound
Alpha 6

Đồ án tập trung nghiên cứu một số khái niệm về bệnh án
điện tử, các ưu nhược điểm của bệnh án điện tử, ưu điểm của
bệnh án điện tử với bệnh án giấy truyền thống. Các yêu cầu
để xây dựng 1 bệnh án điện tử hoàn thiện. Giới thiệu qua một
số chuẩn công nghệ thông tin trong bệnh án điện tử như hệ
thống thông tin bệnh viện PACS, DICOM, HL7…Ứng dụng
thử nghiệm bệnh án điện tử tại một cơ sở khám chưa bệnh tại
Thái Nguyên
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Xây dựng hệ chuyên gia
chẩn đoán các bệnh da
liễu

Phạm Thị
Vân

Anh

Nguyễn Thị Bích
Điệp

Đồ án nghiên cứu tổng quan về hệ chuyên gia. Trên cơ sở đó
xây dựng cơ sở tri thức về các bệnh da liễu và xây dựng hệ
chuyên gia chẩn đoán các bệnh về da liễu

51

Đại học

Lã Thanh

Bình

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

Đồ án nghiên cứu cơ sở lý thuyết về xét nghiệm huyết học,
cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, bảo dưỡng
và khắc phục một số sự cố thường gặp của máy xét nghiệm
huyết học MINDRAY BC - 20S
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Đại học

Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy xét
nghiệm huyết học
MINDRAY BC - 20S
Xây dựng ứng dụng
quản lý thiết bị y tế cho
bệnh viện trên nền web

Nông Thị

Mai

Trần Đức Hoàng
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Hoàng Thị
Mai

Phương

Phùng Trung
Nghĩa
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Nguyễn Thị

Yến

Trần Thị Thanh
Hương
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Đỗ Quỳnh

Nhi

Trần Thị Thanh
Hương

56
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Nghiên cứu vận hành,
bảo dưỡng và khắc phục
các sự cố trong máy siêu
âm Xario 100S
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục một số sự cố
đối với máy xét nghiệm
sinh hóa AU480
Nghiên cứu cấu tạo,
nguyên lý hoạt động và
quy trình bảo dưỡng
máy theo dõi bệnh nhân
Monitor GE B20i
Nghiên cứu phương
pháp giảm tiếng ồn cho
máy chụp cộng hưởng
từ hạt nhân

Đồ án nghiên cứu thiết kế ứng dụng quản lý thiết bị y tế cho
bệnh viện trên nền web, giúp cho nhân viên quản lý thiết bị y
tế tại bênh viện quản lý một cách dễ dàng các thông tin chi
tiết về từng thiết bị và của từng khoa điều trị.
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết siêu âm, máy siêu âm, quy
trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố trong máy
siêu âm Xario 100S

Nguyễn Thị

Hường

Nguyễn Thị Bích
Điệp

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Đồ án nghiên cứu lý thuyết về máy xét nghiệm sinh hóa, cấu
tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục một số sự cố đối với máy xét nghiệm sinh hóa
AU480. Đồ án còn đưa ra những nhận xét, phân tích, đánh
giá về dòng máy này.
Đồ án nghiên cứu lý thuyết về máy theo dõi bệnh nhân, cấu
tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục một số sự cố đối với máy theo dõi bệnh nhân GE
B20i. Đồ án còn đưa ra những nhận xét, phân tích, đánh giá
về dòng máy này.
Không được bảo vệ
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TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy
thở CROSSVENT-3
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố máy
siêu âm 4D S22 hãng
Sonoscape
Nghiên cứu mô phỏng
3D về cấu tạo máy theo
dõi bệnh nhân Monitor
Omni II
Nghiên cứu cách vận
hành, bảo dưỡng và
khắc phục lỗi trong máy
siêu âm 2D Aloka
Prosound 6.
Nghiên cứu về một số
dòng máy nội soi tiêu
hóa của h ng Fujifilm

Vương Thúy

Huyền

Trần Thị Thanh
Hương

Lê Thị

Lan

Nguyễn Thành
Trung

Mai Hồng

Chuyên

Nguyễn Thị Bích
Điệp

Nguyễn
Hồng

Thư

Nguyễn Thị
Hương Ly

Dương Thị
Thu

Huyền

Nguyễn Thành
Trung

Nghiên cứu quy trình
vận hành,bảo dưỡng và
giải pháp khắc phục một
số sự cố đối với máy xét
nghiệm huyết học tự
động URIT-3000
Nghiên cứu vận hành,
bảo dưỡng và khắc phục
sự cố trong máy x quang
kỹ thuật số

Phan Thị
Quỳnh

Trang

Hồ Mậu Việt

Bùi Trung

Đức

Nguyễn Thị
Hương Ly

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Đồ án nghiên cứu về lý thuyết về máy thở, cấu tạo, nguyên lý
hoạt động, quy trình vận hành bảo dưỡng và khắc phục một
số sự cố đối với máy thở CROSSVENT-3. Đồ án còn đưa ra
những nhận xét, phân tích, đánh giá về dòng máy này.
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết máy siêu âm, cấu tạo, nguyên
lý hoạt động, quy trình vận hành bảo dưỡng và khắc phục
một số sự cố đối với máy siêu âm 4D S22 h ng Sonoscape.
Đồ án còn đưa ra những nhận xét, phân tích, đánh giá về
dòng máy này.
Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về máy theo dõi bệnh
nhân Omni II và một số phương pháp mô phỏng 3D. Từ đó
ứng dụng phương pháp mô phỏng 3Ds- max vào mô phỏng
máy theo dõi bệnh nhân Omni II
Đồ án nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách vận
hành, bảo dưỡng đồng thời tìm ra cách khắc phục lỗi trong
máy siêu âm 2D Aloka Prosound 6
Đồ án nghiên cứu về lý thuyết máy nội soi, cấu tạo và nguyên
lý hoạt động, quy trình vận hành bảo dưỡng khắc phục một
số sự cố đồng thời đưa ra những nhận xét, đánh giá về một số
dòng máy nội soi tiêu hóa của hàng Fujifilm
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về máy xét nghiệm huyết
học tự động URIT-3000. Nghiên cứu cấu trúc bên trong,
phân tích nguyên lý hoạt động của các khối trong máy xét
nghiệm. Nghiên cứu quy trình vận hành, bảo dưỡng và khác
phục mốt số sự cố trên máy xét nghiệm URIT-3000. Khác
phục một số sự cố thường xẩy ra trong quá trình hoạt động
Đồ án nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình
vận hành, bảo dưỡng đồng thời tìm ra cách khắc phục sự cố
trong trong máy X quang kỹ thuạt số
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TÓM TẮT

Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố của
máy xét nghiệm sinh
hóa bán tự động
HumanLyzer H2000
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục một số lỗi của
máy siêu âm doppler màu
chuyên tim VIVID 9
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khăc phục sự cố của
máy thở Dolphin CPAP
Nghiên cứu thông số,
phương thức sử dụng và
bảo dưỡng máy chiếu
vàng da 2 mặt MTTS
Firefly
Nghiên cứu quy trình
vận hành, bảo dưỡng và
khắc phục sự cố của
máy thở Newport HT70

Trịnh Thị

Hằng

Nguyễn Ngọc Lan Đồ án nghiên cứu cơ sở lý thuyết của máy xét nghiệm sinh
hóa, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy xét nghiệm sinh
hóa bán tự động HumanLyzer H2000. Đưa ra quy trình vận
hành, bảo dưỡng và khắc phục sự cố của máy.

Chu Hoàng

Đạt

Đỗ Thị Hiên

Đồ án nghiên cứu lý thuyết về siêu âm, cấu tạo, nguyên lý
hoạt động, quy trình vận hành, bảo dưỡng đồng thời đưa ra
cách khắc phục một số lỗi thường gặp của máy siêu âm
doppler màu chuyên tim VIVID 9.

Nông Quốc

Trực

Đoàn Mạnh
Cường

Nghiên cứu quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục một
số lỗi của máy thở Dolphin CPAP. Nắm vững về cấu tạo và
nguyên tắc hoạt động của máy thở Dollphin CPAP

Vy Sơn

Tùng

Nguyễn Ngọc Lan Đồ án nghiên cứu cơ sở lý thuyết của đèn trị vàng da; thông
số, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy chiếu vàng da 2
mặt MTTS Firefly. Đưa ra phương thức sử dụng, bảo dưỡng
của máy.

Trần Thị

Hường

Hồ Mậu Việt

Xây dựng game cờ caro
trên unity

Tạ Đình

Hùng

Phạm Xuân Kiên

Nghiên cứu kiến thức tổng quan về máy thở Newport HT70.
Cấu trúc bên trong máy thở, nguyên lý hoạt động của các
khối trong máy thở Newport HT70. Nghiên cứu quy trình vận
hành máy thở Newport HT70 và phương pháp khắc phục sự
cố một số lỗi thường xẩy ra đối với máy thở Newport HT70
Cờ caro là trò chơi kinh điển trên toàn thế giới. Là một trò
chơi mang tính trí tuệ cao. Nội dung có thể không mới tuy
nhiên tác giả có một số cải tiến về cách giao tiếp giữa các
người chơi. Có thể chơi trên cùng một máy hoặc chơi trên 2
máy khác nhau thông qua kết nối bluetooth.Điều này chính là
điểm mạnh của ứng dụng, giúp người chơi ở trong một
khoảng cách ngắn có thể tham gia trò chơi.
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Đại học

Xây dựng game 2D xe
tank chiến đấu

Phạm Việt

Hồng

Đỗ Đình Lực
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Đại học

Xây dựng ứng dụng
giám sát thông minh cho
người cao tuổi và trẻ em
trên hệ điều hành
Android.

Đinh Mạnh

Hùng

Vũ Thúy Hằng
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Đại học

Xây dựng ứng dụng
cảnh báo lũ quét trên hệ
điều hành Android

Vũ Văn

Mạnh

Vũ Thúy Hằng
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Xây dựng game Runner
trên nền tảng Unity cho
thiết bị di động.

Nguyễn Hữu
Anh

Quân

Nguyễn Thị Thu
Hằng
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Game 2D xe tank chiến đấu là một trò chơi mang tính trí tuệ
cao. Nội dung có thể không mới tuy nhiên tác giả có một số
cải tiến về cách giao tiếp giữa các người chơi. Nội dung
chính bao gồm cơ sở lý thuyết liên quan; phân tích và thiết kế
chương trình và cuối cùng là cài đặt chương trình.
Hiện nay vấn đề an toàn dành cho người cao tuổi và trẻ em
đang rất được x hội quan tâm. Có nhiều trường hợp người
cao tuổi do trí nhớ không minh mẫn, hoặc trẻ em đi một mình
dễ bị lạc, dẫn đến gặp nhiều nguy hiểm cũng như gia đình
khó khăn trong việc tìm kiếm. Các sản phẩm giám sát hiện
nay chủ yếu là sản phẩm nước ngoài, có tính tùy biến thấp,
tương thích kém với điều kiện tại Việt Nam. Một lý do nữa là
các sản phẩm này chưa hoàn toàn hỗ trợ người dùng hiển thị
vị trí một cách trực quan, dẫn tới việc theo dõi gặp nhiều khó
khăn. Đồ án đ xây dựng một ứng dụng dựa trên hệ điều hành
Android nhằm giám sát vị trí, độ cao, tình trạng (có bị ng
hay không) của người già cũng như trẻ em.
Việt Nam là một quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, hơn thế nữa
tỉ lệ vùng đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước, đi cùng với đó
là tình trạng b o lũ xảy ra thường xuyên và mức nghiêm
trọng tăng dần qua các năm. Vậy một trong những câu hỏi đặt
ra là làm thế nào để giảm thiểu và đưa thiệt hại về người và
của xuống mức thấp nhất, để những cơn b o lũ đi qua sẽ
không để lại những hậu quả tồi tệ đó. Xuất phát từ tìm hiểu
thực tế, đồ án đ xây dựng ứng dụng cảnh báo lũ quét trên hệ
điều hành Android dựa vào dữ liệu lượng mưa và tốc độ dòng
chảy thu được từ vị trí cảm biến được gửi về thiết bị android
qua hệ thống định vị GPS sẽ biết được điểm nào có nguy cơ
xảy ra lũ quét.
Đề tài tìm hiểu về sự phát triển các loại game trên di động
tương ứng với các hệ điều hành android, IOS,... Đề tài tìm
hiểu về các phần mềm phát triển game trong đó lựa chọn
công cụ phát triển game untiy engine để hoàn thành đồ án.
Công cụ unity có thể sử dụng để xây dựng địa hình như

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

74

Đại học

Xây dựng hệ thống cảnh
báo lũ quét sớm cho
người dân vùng cao dựa
trên nền tảng Arduino

Trần Văn

Bình

Vũ Thúy Hằng
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Đại học

Xây dựng game trúc
xanh trên thiết bị di
động

Nguyễn Văn

Sơn

Nguyễn Thị Dung
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Đại học

Xây dựng hệ thống bật
tắt thiết bị bằng giọng
nói qua Bluetooth trên
điện thoại di động

Nguyễn
Tuấn

Lâm

Nguyễn Thị
Chinh
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Đại học

Xây dựng ứng dụng chia
sẻ thông tin qua Wifi
P2P trên Android

Nguyễn Hữu

Lực

Đoàn Ngọc
Phương

NỘI DUNG
TÓM TẮT

đường đi, cầu,... tạo đồi núi, cây cối để giảm tầm nhầm của
nhân vật và điều khiển nhận ăn điểm, trừ điểm và chạy hết
địa hình để kết thúc màn chơi.
Việt Nam là một quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, hơn thế nữa
tỉ lệ vùng đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước, đi cùng với đó
là tình trạng b o lũ xảy ra thường xuyên và mức nghiêm
trọng tăng dần qua các năm. Lũ quét có thể xảy ra ở bất cứ
đâu và bất cứ khi nào trong những điều kiện thời tiết xấu
song không phải ai cũng nắm bắt được, không phải địa
phương nào cũng có các hệ thống giám sát và cảnh báo. Với
mục đích thiết kế một hệ thống cảnh báo lũ quét sớm cho
người dân vùng cao để họ chủ động hơn trong việc phòng bị
và có những biện pháp kịp thời tránh những mất mát về
người và giảm thiệt hại về của cải vật chất thì các vẫn đề cần
giải quyết của đề tài bao gồm:
- Xây dựng, thiết kế phần cứng thu thập thông tin và dữ liệu
về lượng mưa cũng như lưu lượng dòng chảy trên các con
suối, sông nhỏ tại các vùng núi.
- Xây dựng vị trí lắp đặt của hệ thống để đảm bảo sự ổn định
cho việc hoạt động của hệ thống.
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về lập trình androi. Phân tích
thiết kế chương trình Game trúc xanh trên thiết bị di đông.
Đánh giá kết quả đạt được
Đề tài ứng dụng công nghệ Bluetooth phổ biến trên nhiều
thiết bị, đặc biệt điểm mới của đề tài so với các sản phẩm
hiện có là điều khiển thông qua hệ điều hành Android giúp
tận dụng những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android có sẵn
của người dùng giúp giảm giá thành sản phẩm.
Ngày nay, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu
trao đổi thông tin của con người cũng tăng lên. Thay vì cách
làm truyền thống là gửi qua email, copy vào máy tính rồi
copy sang… Mất nhiều thời gian và công sức thì có thể trao
đổi những dữ liệu trên một cách nhanh chóng thông qua công
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Đại học

Xây dựng trò chơi
Doremon trên Unity 2D

Trần Thị

Diệu

Nguyễn Thị Thu
Hằng
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Đại học

Xây dựng phần mềm
theo dõi dữ liệu tại các
điểm cảnh báo lũ dựa
trên bản đồ GIS

Hà Thị

Mai

Vũ Thúy Hằng

NỘI DUNG
TÓM TẮT

nghệ Wi-Fi P2P giữa các điện thoại android với nhau. Với
ứng dụng này có thể nhanh chóng nhắn tin hoặc chuyển các
tập tin bất kỳ hoặc ứng dụng từ điện thoại Andorid này sang
điện thoại Android khác thông qua kết nối Wi-Fi P2P ngay
lập tức mà không mất nhiều thời gian và công sức.
Từ xu hướng phát triển game hiện tay đồ án đ phát triển một
trò chơi (Demo) Doremon 2D trên unity. Unity là 1 game
engine giúp người phát triển viết Game một cách nhanh
chóng và đơn giản hơn, đồng thời cung cấp khả năng tài sử
dụng các tài nguyên và m nguồn cao do có thể phát triển
nhiều Game từ một Game Engine.
Đồ án với các nội dung chính như sau:
- Tổng quan về trò chơi và công nghiệp trò chơi
- Unity Engine
- Xây dựng ứng dụng trò chơi Doremon trên nền tảng Unity
Lũ quét là thiên tai nguy hiểm chết người nhất. Lũ quét ở
nước ta ngày càng gia tăng cả về tần suất xuất hiện và tính
cực đoan, xảy ra hằng năm ở vùng núi, thượng nguồn, ở các
lưu vực nhỏ và vừa, nơi thiếu nhiều dữ liệu và nghiên cứu.
Hiện tại, độ tin cậy của dự báo, mô phỏng lũ quét vẫn chưa
cao vì tính chất quá phức tạp của lũ quét. Hiện nay, trên thế
giới đ xây dựng và ứng dụng nhiều phương pháp dự báo,
cảnh báo lũ quét nhưng mức độ chính xác chưa cao và chi phí
khá tốn kém mặc dù các thông tin đo đạc tương đối đầy đủ.
Xuất phát từ đó, đồ án đ thiết kế xây dựng hệ thống theo dõi
dữ liệu tại các điểm cảnh báo lũ dựa trên bản đồ GIS bao
gồm:
- Xây dựng bảng cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông số dữ liệu
cảnh báo lũ quét cập nhập được.
- Xây dựng phần mềm hiển thị các thông tin trong cơ sở dữ
liệu dựa trên bản đồ GIS và đưa ra các thông báo khi có các
bất thường về thông số (có nguy cơ lũ).
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Xây dựng ứng dụng
Quản lý gửi xe qua thẻ
bằng công nghệ NFC

Bùi Văn

Kính

Đoàn Ngọc
Phương
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Đại học

Xây dựng ứng dụng
cảnh báo hỗ trợ bệnh
nhân tim mạch

Phùng Văn

Cường

Phạm Xuân Kiên
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Đại học

Xây dựng trò chơi Run
Ball trên Unity 3D

Dương Đức

Thắng

Nguyễn Thị Thu
Hằng
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Đại học

Xây dựng trò chơi nông
trại 3D trên Unity

Nguyễn Văn

Tuấn

Nguyễn Thị Thu
Hằng
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Hiện nay, công nghệ NFC rất phổ biến và được tích hợp trên
rất nhiều smartphone. Với tính năng kết nối và truyền tải dữ
liệu là yếu tố quan trọng để các nhà phát triển phần mềm lựa
chọn để phát triển các ứng dụng: chia sẻ dữ liệu, kết nối giữa
hai thiết bị, sao lưu dữ liệu….Bên cạch đó phương tiện giao
thông ngày càng nhiều khiến cho việc quản lý các phương
tiện gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt được thị hiếu của người sử
dụng và khai thác ưu điểm của công nghệ NFC. Với những
yếu tố này là tiền đề quan trọng để cho nhiều công ty, tổ
chức, cá nhân đ và đang có ý định xây dựng triển khai các
bộ phần mềm giúp quản lý thông tin phương tiện giao thông:
có thể in thẻ NFC, cho kiểm tra thẻ trên điện thoại di động,
quản lý thông tin bằng cơ sở dữ liệu và tự động in thẻ… như
thế sẽ làm giảm thời gian, giảm khinh phí khi làm thẻ.
Ngày nay, tỉ lệ bệnh nhân mắc các tim mạch ngày càng cao.
Nó thể hiện ở số lượng người mắc và độ tuổi mắc bệnh ngày
càng lớn - rộng. Với đề tài này, tác giả đ xây dựng được hệ
thống đo, hiển thị, cảnh báo tới số điện thoại được cài đặt
trước. Kết quả thu được gần như tương đồng với các thiết bị
đo đ được cấp phép trên thị trường, bên cạnh đó còn có ưu
thế hơn khi so sánh về giá thành, tính ổn định của thiết bị..
Đề tài trình bày về sự phát triển game trên di động và một số
phần công cụ xây dựng game, trong đề tài lựa chọn công cụ
phát triển game unity và sử dụng ngôn ngôn ngữ lập trình C#.
Đề tài đ xây dựng địa hình, có các chứng ngại vật, các hiệu
ứng điều khiển hạn chế tầm nhìn và hoàn thành game có tính
điểm và các màn chơi khác nhau để thu hút người chơi.
Đề tài tập trung nghiên cứu về tổng quan Game Engine và
không gian 3D. Sử dụng công cụ phát triển game unity để
xây dựng gảm nông trại trên nền tảng unity 3D. Trong đề tài
đưa ra một số giải phát về cách xây dựng địa hình, xử lý
trạng thái của cây trồng và vật nuôi như lớn lên, ăn điểm, tích
lũy điểm để lấy được vật nuôi.
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Đại học

Xây dựng game bắn
súng trên unity3D cho
thiết bị di động.

Lê Thị

An

Nguyễn Thị Thu
Hằng

85

Đại học

Điều khiển thiết bị điện
dân dụng bằng điện
thoại thông qua tin nhắn
SMS

Nguyễn Thị

Xuân

Nguyễn Văn
Cường
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Đại học

Xây dựng game cá lớn
nuốt cá bé trên unity

Phạm Viết

Quảng

Phạm Xuân Kiên
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Đại học

Xây dựng ứng dụng
giám sát môi trường
trong trại trồng nấm

Lê Bá Tuấn

Khanh

Phạm Xuân Kiên
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DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Đề tài đưa ra tình hình phát triển game trên các hệ điều hành
như android, IOS,... và giới thiệu công cụ phát triển game
unity. Đề tài trình bày một số vấn đề về xây dựng địa hình,
điều khiển nhân vật zombie trong game từ đó hoàn chỉnh xây
dựng 1 game bắm súng trên unity 3D.
Với sự phát triển của khoa học và công nghệ hầu hết các hệ
thống điều khiển thông minh đ được phát triển không
ngừng. Điều khiển thiết bị dân dụng điện bằng smartphone
thông qua tin nhắn là một ứng dụng rất cần thiết. Nội dung đề
tài gồm Cơ sở lý thuyết; Khảo sát, phân tích và thiết kế bài
toán.
X hội ngày càng phát triển, dẫn tới nhu cầu giải trí của con
người ngày càng lớn. Cộng thêm những năm gần đây ngành
công nghiệp sản xuất game ở Việt Nam đang trên đà phát
triển mạnh mẽ, sự xuất hiện ngày càng nhiều các công cụ hỗ
trợ, tài liệu hướng dẫn phong phú. Dựa vào những ưu thế đó,
tác giả đ xây dựng game "Cá lớn nuốt cá bé" trên Unity. Đề
tài có một số ưu điểm như xây dựng game với phong cách
đơn giản, dễ hiểu đối với người chơi. Có sự kết hợp tốt giữa
âm thanh và hình ảnh. Đồng thời có tạo độ khó qua các màn,
tạo hấp dẫn đối với người chơi.
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, việc áp dụng công
nghệ vào trong các lĩnh vực khác ngày càng trở nên phổ biến.
Đề tài xây dựng ứng dụng giám sát môi trường trong trại
trồng nấm cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Đề tài sử
dụng các cảm biến để đo các thông số từ môi trường và hiển
thị trên 1 ứng dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android.
Đồng thời phát tín hiệu cảnh báo khi các giá trị môi trường
vượt ngưỡng cho trước. Việc áp dung đề tài này vào thực tế
sẽ giúp người nông dân có thể tự động hóa các quy trình
chăm sóc nấm, giảm thời gian chăm sóc, tăng hiệu quả và
tiết kiệm chi phí.
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Đại học

Nghiên cứu firebase và
xây dựng ứng dụng thời
gian thực

Trần Văn

Hoàng

Phạm Xuân Kiên
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Đại học

Xây dựng game Mario
trên thiết bị di động

Nguyễn
Ngọc

Minh

Nguyễn Thị Dung

90

Đại học

Giáp Văn

Đô

Nguyễn Thị Dung

91

Đại học

Xây dựng trạm quan
trắc thông qua mạng
wifi giám sát trên
smartphone
Xây dựng Ebook sửa
chữa các lỗi phần cứng
máy tính

Hà Văn

Duy

Nguyễn Ngọc
Hoan
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Đại học

Tổ chức dữ liệu trên đĩa
cứng và truy xuất dữ
liệu trên Windows

Nguyễn Anh

Hiếu

Ngô Thị Vinh
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Đại học

Thiết kế và xây dựng
website giới thiệu bộ
môn Kỹ thuật máy tính

Phạm Thanh

Lâm

Đào Thị Hằng

94

Đại học

Kỹ thuật tổ chức và tối
ưu m nguồn chương
trình

Hoàng Công

Nghĩa

Ngô Thị Vinh

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Firebase là một công cụ cực kì mạnh của google. Với cơ chế
làm việc vô cùng đơn giản, hiệu quả và miễn phí... đang là
một lựa chọn cực kì tốt cho các nhà phát triển ứng dụng.
Thông qua đề tài này. tác giả đ xây dựng được bộ tài liệu
hướng dẫn làm việc với firebase và ứng dụng mô phỏng trao đổi thông tin giữa các client. Ứng dụng đ sử dụng được
một số tính năng nổi trội của firebase: lưu trữ dữ liệu, cơ chế
xác thực đơn giản, việc truyền nhận dữ liệu dễ dàng.
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về lập trình androi. Phân tích
thiết kế chương trình Game Mario trên thiết bị di đông. Đánh
giá kết quả đạt được
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về mạng quan trắc. Phân thích
thiết kế hệ thống trạm quan trắc môi trường sử dụng các loại
cảm biến nhiện độ, độ ẩm, cảm biến phát hiện trời mưa. Dữ
liệu được giám sát trên điện thoại di động
Nghiên cứu về cấu trúc phần cứng của máy tính. Nghiên cứu
cấu tạo đặc điểm các bộ phận trong máy tính. Thông qua đó
xây dựng các Ebook về các lỗi thường gặp trong các bộ phận
của máy tính. Giúp cho việc sửa lỗi phần cứng nhanh chóng
và hiệu quả.
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về đĩa cứng. Nghiên cứu
cách thức tổ chức sữ liệu trên đĩa cứng. Thông qua đó xây
dựng phần mềm truy xuất dữ liệu trên đĩa cứng một cách hiệu
quả
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về PHP và nền tảng m
nguồn mở xây dựng website. Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu
thiết kế website giới thiệu về bộ môn kỹ thuật máy tính.
Nghiên cứu kiến thức tổng quan về tối ưu m nguồn chương
trình. Thông qua đó xây dựng các chương trình tối ưu m
nguồn giúp cho chương trình thực hiện nhanh hơn, tiết kiệm
bộ nhớ.
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Đại học

Ứng dụng Python trong
xử lý dữ liệu

Nguyễn Kim

Ngọc

Ngô Thị Vinh

Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Python trong xử lý dữ liệu.
Xây dựng chương trình nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong
việc giám sát các cử chỉ hành vi của con người.
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Đại học

Xây dựng website cổng
thông tin cho trường
THPT Phú Lương

Nguyễn
Hùng

Phong

Đào Thị Hằng

Nghiên cứu kiến thức tổng quan về PHP và nền tảng m
nguồn mở xây dựng website. Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu
thiết kế website giới thiệu về trường THPT Phú Lương.

97

Đại học

Điều khiển xe tự hành
bằng hồng ngoại sử
dụng FPGA

Dương Đình

Phúc

Nguyễn Thị Dung

Nghiên cứu kiến thức tổng quan về FPGA. Thiết kế hệ thống
xe tự hành bằng cảm biến hồng ngoại. Đánh giá kết quả đạt
được
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Đại học

Thiết kế hệ thống điều
khiển thiết bị điện gia
đình bằng giọng nói

Trần Ngọc

Quyến

Đào Thị Hằng
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Đại học

Xây dựng hệ thống
cảnh báo và điều khiển
qua smartphone

Nguyễn
Đăng

Thông

Nguyễn Thị Dung

Nghiên cứu các công nghệ điệu khiển thiết bị điện hiện nay.
Thông qua đó thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện bằng
dọng nói. Khi muốn bật thiết bị điện trong nhà chỉ cần dọng
nói là thiết bị điện bật hoăc tắt
Nghiên cứu các kiến thức tổng quan về cảnh báo và điều
khiển. Thông qua đó thiết kế hệ thống cảnh báo và điều khiển
từ xa thông qua smartphone.

100

Đại học

Hà Viết

Toàn

Đào Thị Hằng

Nghiên cứu các kiến thức tổng quan về điều khiển từ xa.
Thông qua đó thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện thông
quan chuẩn truyền thông không dây RF và chuẩn bluethooth.
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Đại học

Thiết kế hệ thống điều
khiển giám sát thiết bị
điện trên nền tảng
Android
Thiết kế và thi công
thiết bị cảnh báo cháy
rừng

Hoàng

Anh

Vũ Chiến Thắng
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Đại học

Nghiên cứu và ứng dụng
giao thức MQTT trong
hệ thống giám sát chất
lượng nước

Thăng Thị

Hường

Vũ Chiến Thắng

Xây dựng một hệ thống gồm phần cứng: phát hiện khi có tia
lửa trong vùng hoạt động của cảm biến, gửi tin nhắn cảnh báo
đến số điện thoại đăng ký đồng thời gửi dữ liệu về tình trạng
đang cháy + vị trí GPS nơi đặt thiết bị lên bản đồ trên giao
diện Web.
Tìm hiểu về cơ chế và mô hình hoạt động của MQTT, thiết
kế và thi công hệ thống giám sát một số các thông số về môi
trường nước dựa trên giao thức MQTT.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
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NỘI DUNG
TÓM TẮT
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Đại học

Thiết kế và thi công
thùng rác thông minh

Nguyễn Văn

Hà

Vũ Chiến Thắng

104

Đại học

Xử lý ký tự trên ảnh
bằng ngôn ngữ lập trình
Python

Ngô Thị

Ngọc

Vũ Chiến Thắng
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Đại học

Vũ Chiến Thắng

Đại học

Nguyễn
Mạnh
Nguyễn Tiến

Tùng

106

Thiết kế và thi công thiết
bị nhắc việc tự động
Thiết kế và thi công
thiết bị giám sát và
chống trộm xe máy

Ngọc

Vũ Chiến Thắng
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Đại học

Nghiên cứu và ứng dụng
mạng truyền thông Lora
trong hệ thống thu thập
chỉ số nước tiêu thụ

Nguyễn Việt

Hưng

Vũ Chiến Thắng
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Đại học

Nghiên cứu và phát triển
ứng dụng trên Board
FRDM-KL46Z

Đỗ Xuân

Mạnh

Nguyễn Thanh
Tùng
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Đại học

Thiết kế và thi công máy Lê Văn
in 3D

Tố

Nguyễn Thanh
Tùng

110

Đại học

Nghiên cứu và phát triển
các ứng dụng trên AC8FB FPGA
Development Board
Altera

Mạnh

Nguyễn Thanh
Tùng

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

Nguyễn Đức

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Xây dựng một hệ thống gồm phần cứng: phát hiện khi có rác
trong vùng hoạt động của cảm biến nhỏ hơn giá trị đặt trước,
gửi tin nhắn cảnh báo đến số điện thoại đăng ký đồng thời
gửi dữ liệu về tình trạng rác trong thùng + vị trí GPS nơi đặt
thiết bị lên bản đồ trên giao diện Web.
Ứng dụng trình thông dịch Python, thư viện OpenCV và một
số công cụ hỗ trợ khác để nhận diện hình ảnh và trả về chuỗi
ký tự mà chương trình xử lý được.
Chế tạo một sản phẩm cho phép cài đặt ghi chú theo thời gian
thực.
Chế tác một thiết bị cho phép cảnh báo khi bị mở khóa trái
phép (còi kêu + gửi tin nhắn đến số điện thoại đăng ký) đồng
thời giám sát vị trí của xe thuận tiện cho việc xác định tọa độ
trên bản đồ.
Chế tác 2 node cảm biến, 1 node cảm biến có nhiệm vụ ghi
lại lưu lượng nước tiêu thụ và gửi giá trị này về node
gateway. Từ đây, dữ liệu sẽ được đẩy lên Server qua cổng
Ethernet, các thông tin về chỉ số nước được giám sát trên giao
diện Website.
Tìm hiểu về các thành phần có trên Board mạch, kiến trúc và
cấu hình lập trình cho FREECALE KL46, tìm hiểu về các
IDE cho ARM, Xây dựng một số ứng dụng với FRDMKL46Z.
Thiết kế phần cứng khung cơ khí + mạch điện tử và xây dựng
chương trình điều khiển cho máy in 3D theo mô hình
CARTESIAN
Tìm hiểu về công nghệ FPGA và CLPD; Tìm hiểu về phần
mềm Quartus II và Ngôn ngữ mô tả phần cứng cho A-C8FB
FPGA Development Board Altera; Tìm hiểu về A-C8FB
FPGA Development Board Altera và các linh kiện tích hợp
trên Board; Xây dựng một số ứng dụng trên A-C8FB FPGA
Development Board Altera.
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Đại học

Thiết kế hệ thống an
ninh bảo mật với thẻ
RFID và vân tay

112

Đại học

113

Đại học

114

Đại học

115

Đại học

116

Đại học

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

Nguyễn
Khắc

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Toàn

Nguyễn Thanh
Tùng

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Arduino IDE cho KIT Arduino,
phần mềm vẽ và thiết kế mạch Proteus 8.5; Nghiên cứu và
tìm hiểu cách thức hoạt động của cảm biến vân tay; Nghiên
cứu và tìm hiểu cách thức hoạt động của Module RFID
RC522; Tìm hiểu board Arduino Mega 2560, module Real
Time Clock DS1307, Arduino Ethernet Shield, GLCD
ST7920 128x64; Xây dựng web sever và quản lý sử dụng
ngôn ngữ lập trình web Javascript; Thiết kế hệ thống an ninh
bảo mật với thẻ RFID và vân tay.
Tìm hiểu các ngoại vi tích hợp trên KIT và sơ đồ nguyên lý
của KIT ALTERA FPGA Cyclone IV EP4CE6E22C8N, Tìm
hiểu ngôn ngữ lập trình và phần mềm hỗ trợ cho KIT, Xây
dựng các bài toán ứng dụng trên KIT ALTERA FPGA
Cyclone IV EP4CE6E22C8N.
Đề tài tập trung vào việc thực thi các giải thuật định tuyến
khác nhau với hệ thống truyền thông trên chip dùng công cụ
m nguồn mở NOXIM

Nghiên cứu và phát triển Hoàng Văn
ứng dụng trên KIT
ALTERA FPGA
Cyclone IV
EP4CE6E22C8N
Thực thi giải thuật định
Tạ Văn
tuyến mạng trên chip và
đánh giá hiệu năng hoạt
động của hệ thống mạng
trên chip.
Thiết kế và thi công máy Tống Quang
phay CNC chế tác đồ
mỹ nghệ

Dậu

Nguyễn Thanh
Tùng

Thư

Đinh Văn Nam

Hiển

Đinh Văn Nam

thiết kế phần cứng khung cơ khí + mạch điện tử và xây dựng
chương trình điều khiển cho máy phay CNC ứng dụng trong
chế tác đồ mỹ nghệ.

Thiết kế và thi công hệ
thống giám sát và cảnh
báo chất lượng công
trình xây dựng
Thực thi đánh giá độ
ảnh hưởng của tốc độ tải
tin lên độ trễ truyền
thông trung bình gói tin
trong hệ thống mạng
trên chip dựa trên nền
tảng Gem5.

Đoàn Ngọc

Thương

Đinh Văn Nam

Hoàng Tuấn

Anh

Đinh Văn Nam

Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và cảnh báo chất
lượng công trình xây dựng qua giao diện Web và phát loa,
đèn chớp khi độ rung và nghiêng của nơi đặt thiết bị vượt quá
ngưỡng cài đặt trước.
Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu về công cụ xây dựng
kiến trúc máy tính Gem5 hướng đến đánh giá độ trễ truyền
thông trung bình gói tin trong hệ thống truyền thông trên
chip.
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Đại học

Thiết kế ứng dụng với
Raspberry Pi 3 Model B
và add on Board Sense
HAT extension

Dương Văn

Vinh

Đinh Văn Nam
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Đại học

Thiết kế khóa số ứng
dụng trong két sắt

Mông Văn

Liêm

Nguyễn Thùy
Dung
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Đại học

Thiết kế và thi công
khóa điện tử nhận dạng
bằng khuôn mặt

Hoàng Đức

Nhiên

Nguyễn Thùy
Dung
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Đại học

Thiết kế hệ thống giám
sát và điều khiển nhiệt
độ, độ ẩm cho vườn
ươm cây

Trần Văn

Khương

Nguyễn Thùy
Dung
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HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Tìm hiểu về hệ thống nhúng và một số họ máy tính nhúng
phổ biến. Tìm hiểu về máy tính nhúng Raspberry Pi 3, Add
on Board Sense HAT extension và các Module, thiết lập hệ
điều hành Raspbian cho Raspberry Pi. Tìm hiểu về ngôn ngữ
lập trình Python và các hàm API cho Add on Board Sense
HAT extension. Thiết kế một số ứng dụng với Raspberry Pi 3
Model B và Add on Board Sense HAT extension.
Tìm hiểu tổng quan tình hình trong nước và ngoài nước thuộc
lĩnh vực của đề tài. Tìm hiểu lý thuyết về dòng Ardunio. Xây
dựng sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lí, mô phỏng, thực thi làm
mạch điều khiển. Viết chương trình điều khiển, hiệu chỉnh để
đạt yêu cầu của đề tài. Sản phẩm mô phỏng hoạt động của két
sắt có khả năng đóng mở bằng khóa số và thẻ RFID. Có cảnh
báo bằng còi kêu và gửi tin nhắn cho chủ sở hữu két sắt nếu
két sắt bị nhập sai m số và sai m thẻ 3 lần.
Tìm hiểu về hệ thống nhúng và các máy tính nhúng phổ biến.
Tìm hiểu về Camera Raspberry Pi NoIR V2 8MP, Board
Raspberry Pi 3 và các Module, Cách thiết lập, Trình mô
phỏng cho Raspberry Pi. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình
Python. Thiết kế và thi công khóa điện tử nhận dạng bằng
khuôn mặt sử dụng Board Raspberry Pi 3 và Camera
Raspberry Pi NoIR V2 8MP.
Tìm hiểu tổng quan tình hình trong nước và ngoài nước thuộc
lĩnh vực của đề tài. Tìm hiểu lý thuyết về dòng Ardunio. Xây
dựng sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lí, mô phỏng, thực thi làm
mạch điều khiển. Viết chương trình điều khiển, hiệu chỉnh để
đạt yêu cầu của đề tài. Sản phẩm có thể đo được thông số về
nhiệt độ, độ ẩm. Nếu giá trị nhiệt độ và độ ẩm vượt quá
ngưỡng cho phép kích hoạt các thiết bị như quạt, vòi phun
sương để giảm nhiệt độ hoặc độ ẩm xuống ngưỡng an toàn.
Đồng thời có cảnh báo bằng còi kêu và gửi tin nhắn cho chủ
sở hữu vườn ươm.
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Đại học

Thiết kế ổ cắm điện
thông minh sử dụng
MSP430G2553

Hà Thị

Ánh

Mai Thị Kim Anh
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Đại học

Nghiên cứu và phát triển
ứng dụng trên
MSP430F5529
LaunchPad
Development KIT

Dương Thị

Nga

Mai Thị Kim Anh
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Đại học

Thiết kế và thi công hệ
thống chiếu sáng đô thị
thông minh

Lưu Vũ

Tuấn

Mai Thị Kim Anh

124

Đại học

Thiết kế barie tự động
điều khiển từ xa

Trần Anh

Tuấn

Mai Thị Kim Anh
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Đại học

Ứng dụng của m LDPC
trong thông tin vô tuyến

Hoàng Văn

Sự

Nguyễn Anh
Tuấn
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NỘI DUNG
TÓM TẮT

Tìm hiểu về họ vi điều khiển MSP430 và MSP430G2553,
Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C, phần mềm Energia. Thiết
kế ổ cắm điện thông minh sử dụng MSP430G2553 cho phép
hẹn giờ bật, tắt hoặc điều khiển qua tin nhắn SMS của điện
thoại.
Tìm hiểu về họ vi điều khiển MSP430 và MSP430F5529
Launchpad Development KIT; Tìm hiểu về các môi trường
phát triển tích hợp (IDE) Keil C, IAR Embedded Workbench,
Energia, phần mềm xây dựng giao diện điều khiển giám sát
Processing IDE, phần mềm thiết kế mạch nguyên lý mạch,
PCB cho mạch điện tử Fritzing; Thiết kế ứng dụng điều khiển
cánh tay Robot qua wifi bằng giao diện giám sát trên máy
tính sử dụng Processing IDE và MSP430F5529 Launchpad
Development KIT.
Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C cho Arduino, trình biên
dịch Arduino IDE, phần mềm Frizting hỗ trợ vẽ mạch nguyên
lý, mạch in PCB. Tìm hiểu về KIT Arduino Uno R3, IC thời
gian thực DS1307, Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750,
Module Sim 908, Bộ điều khiển sạc Pin mặt trời 12/24V
10A, Pin Mặt Trời ICO-SPC-10W. Xây dựng chương trình
điều khiển cho bộ xử lý trung tâm Arduino Uno R3. Thiết kế
và thi công hệ thống đèn chiếu sáng thông minh.
Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C cho Arduino, trình biên
dịch Arduino IDE, phần mềm Frizting hỗ trợ vẽ mạch nguyên
lý, mạch in PCB. Tìm hiểu về động cơ Servo, KIT Arduino
Mega 2560, Mạch thu phát RFID 125Khz giao tiếp UART,
LCD1602 I2C, Module cảm biến thu phát hồng ngoại IR01
và một số ngoại vi sử dụng. Xây dựng chương trình điều
khiển cho bộ xử lý trung tâm Arduino Mega 2560. Thiết kế
và thi công mô hình hệ thống barie cho b i đỗ xe.
Nghiên cứu kỹ thuật m hóa và giải m khối trong thông tin
vô tuyến. Đi sâu tìm hiểu một số thuật toán giải m sử dụng
m LDPC ứng dụng trong thông tin vô tuyến.
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Đại học

Nghiên cứu truyền
thông quang qua không
gian

Phan Thị
Hồng

Nhung

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang không dây và thực hiện
thiết kế tuyến quang không dây đơn giản bằng cách sử dụng
công cụ optisystem
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Đại học

Thiết kế hệ thống điều
khiển thiết bị điện dân
dụng bằng smart phone

Hoàng Đình

Anh

Đào Thị Phượng
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Đại học

Nghiên cứu m hóa sửa
sai trong hệ thống thông
tin số

Vũ Thị

Thảo

Nguyễn Anh
Tuấn

Nghiên cứu KIT phát triển arudino uno R3 và các cảm
chuyển động, cảm biến ánh sáng, hệ thống truyền thông
bluetooth. Xây dựng, thiết kế mô hình hệ thống điều khiển
thiết bị điện dân dụng bằng Smartphone.
Nghiên cứu kỹ thuật m hóa và giải m đối với m sửa sai
trong thông tin vô tuyến. Đi sâu tìm hiểu và đánh giá hiệu
quả của một số thuật toán giải m sử dụng m Haming.

129

Đại học

Ngô Thị Thu

Trang

Phùng Trung
Nghĩa

Đồ án nghiên cứu về hệ thống điện nhẹ ELV, hệ thống
camera an ninh tòa nhà, thiết kế hệ thống camera an ninh cho
tòa nhà chung cư Tecco Complex Thái nguyên
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Đại học

Nghiên cứu thiết kế hệ
thống camera an ninh
cho tòa nhà chung cư
Tecco Complex Thái
nguyên
Tối ưu mạng truy nhập
vô tuyến 3G ứng dụng
tại VNPT Bắc Kạn

Cà Văn

Quynh

Đào Thị Phượng

Nghiên cứu quá trình đánh giá tối ưu mạng truy cập vô tuyến
3G và ứng dụng tại VNPT Bắc Kạn
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Đại học

Nghiên cứu MPLS TE

Đỗ Văn

Thắng

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu kỹ thuật lưu lượng trong mạng chuyển mạch
nh n đa giao thức. Cấu hình cài đặt cho router cisco bằng
cách sử dụng công cụ GNS3

132

Đại học

Liễu Gia

Lương

Phạm Văn Ngọc

Nghiên cứu phần mềm Adobe Premiere và quy trình sản xuất
1 video, ứng dụng phần mềm Adobe Premiere vào xây dựng
video quảng bá Khoa CN ĐT&TT.
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Đại học

Nghiên cứu phần mềm
Adobe Premiere và ứng
dụng xây dựng Video
quảng bá Khoa Công
nghệ Điện tử và Truyền
thông
Công nghệ 4G và khả
năng ứng dụng vào các
dịch vụ trong mạng di
động Viettel

Nguyễn
Xuân

Tới

Phạm Văn Ngọc

Nghiên cứu cấu trức chức năng và chất lượng mạng 4G, quá
trình nâng cấp mạng 4G của Viettel nói chung và Viettel Thái
Nguyên nói riêng và đánh giá kết quả đạt được triển khai 4G
tại Viettel Thái Nguyên
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Đại học

Nghiên cứu đánh giá
công nghệ MIMO trong
hệ thống vô tuyến

Vương Phúc

Hưng

Nguyễn Văn
Cường

Nghiên cứu các kiến thức cơ bản về hệ thống vô tuyến nói
chung; các công nghệ trong hệ thống và đánh giá công nghệ
MIMO so với các công nghệ khác
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Đại học

Bá Đức

Công

Hoàng Văn Thực
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Đại học

Trịnh Thị

Hoài

Đoàn Thị Thanh
Thảo

Đồ án tập trung nghiên cứu và “Xây dựng hệ thống điều
khiển thiết bị điện cho tòa nhà UBND Huyện Tam Dương,
Vĩnh Phúc”.. Sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng và
thiết kế mạch in. Đồ án gồm các nội dung chính như sau:
Nghiên cứu mạng quang WDM, các yếu tố ảnh hưởng đến
chất lượng hệ thống và giải pháp khắc phục; mô phỏng hệ
thống sử dụng giải pháp sợi bù tán sắc DCF.
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Đại học

Xây dựng hệ thống điều
khiển thiết bị điện cho
tòa nhà UBND Huyện
Tam Dương, Vĩnh Phúc
Nghiên cứu kỹ thuật bù
tán sắc DCF trong hệ
thống thông tin quang
đa kênh bước sóng
Nghiên cứu ảnh hưởng
của hiệu ứng phi tuyến
trong hệ thống WDM

Nguyễn Thị
Hải

Yến

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu hệ thống ghép kênh phân chia theo bước sóng và
ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến lên hệ thống này. Khảo sát
ảnh hưởng này sử dụng công cụ mô phỏng optisystem
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Đại học

Tối ưu hóa mạng di
động 4G LTE

Lê Thị Thu

Hiền

Đỗ Văn Quyền

Trình bày về các tham số KPI trong mạng 4G LTE, phương
pháp tối ưu tham số KPI 4G LTE và ứng dụng phân tích,
đánh giá tham số KPI 4G LTE tại 1 trạm của Viettel
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Đại học

Kiểm thử hiệu năng máy
chủ trong mạng Internet.

Hoàng Thị

Huyền

Hoàng Quang
Trung

Tìm hiểu, đánh giá quy trình kiểm thử hiệu năng web để xác
định tốc độ, khả năng phân tải và mức độ tin tức của ứng
dụng web.
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Đại học

Thiết kế hệ thống giám
sát nhiệt độ trạm viễn
thông huyện Quốc Oai,
Hà Nội.

Nguyễn Văn

Phan

Hoàng Văn Thực
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Đại học

Thiết kế mạch tổng đài
giao thông

Lê Ngọc

Lâm

Hoàng Văn Thực

Đồ án tập trung nghiên cứu và thiết kế hệ thống giám sát
nhiệt độ trạm viễn thông huyện quốc oai, Hà Nội. thực hiện
từ tổng quát đến chi tiết phần giao tiếp giữa vi điều khiển với
wep , cảm biến nhiệt độ nhằm thực hiện các mục tiêu giámsát
nhiệt độ cho một hệ thống trạm viễn thông ở xa qua mạng
internet thông qua kiến thức đ học và ứng dụng thực
tiễn.Nội dung đồ án gồm:- Tổng quan- Nghiên cứu về vi điều
khiển , kết nối I2C cho LDC- Thiết kế hệ thống
Đồ án tập trung Nghiên cứu thiết kế mạch tổng đài giao
thông cảnh báo kẹt xe ở khu vực đông dân cư, nhằm mục
đích tránh ùn tắc giao thông. Đồ án gồm các nội dung chính
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Đại học

Nghiên cứu m STBC
và ứng dụng STBC
trong hệ thống MIMOOFDM
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Đại học

144

Đại học

145

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

Nguyễn Thị
Mỹ

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

như sau:
- Tìm hiểu chung về mạch tổng đài giao thông cấu tạo chức
năng
- Thiết kế mạch trên phần mền proteus.
- Nghiên cứu ứng dụng mạch tổng đài giao thông trong thực
tế.
Để đánh giá chất lượng của hệ thống MIMO-OFDM khi sử
dụng m STBC, đồ án đ đi sâu vào tìm hiểu về m STBC,
các quy tắc m hóa, giải m , tìm hiểu hệ thống MIMO,
OFDM, mô hình hệ thống MIMO-OFDM, hệ thống MIMOOFDM có sử dụng m STBC. Đồ án cũng đưa ra một số kết
quả mô phỏng qua phần mềm MATLAB về m STBC, về tỷ
lệ BER khi sử dụng m STBC và không sử dụng STBC trong
hệ thống MIMO-OFDM.
Trình bày về giải pháp phủ sóng di động trong tòa nhà cao
tầng, quy trình đo chất lượng mạng di động trong tòa nhà cao
tầng và ứng dụng trong việc đo và đánh giá chất lượng mạng
di động trong tòa nhà Golden Place
Tìm hiểu về cấu trúc, chức năng của trạm thu phát gốc trong
mạng di động 4G; các quy trình triển khai thực tế đối với
eNodeB.

Oanh

Vũ Thúy Hằng

Đo và đánh giá chất
Vi Văn
lượng mạng di động
trong toàn nhà Golden
Place
Trạm thu phát gốc trong Nguyễn Văn
mạng di động 4G và ứng
dụng.

Vũ

Đỗ Văn Quyền

Tùng

Hoàng Quang
Trung

Đại học

Thiết kế hệ thống truyền
hình và Internet cho tòa
nhà Ecohome Phúc Lợi

Vũ Quang

Thiều

Đỗ Văn Quyền

Trình bày về công nghệ mạng truy nhập quang, hệ thống
truyền hình IPTV và quy trình thiết kế và lắp đặt hệ thống
truyền hình và Internet cho tòa nhà Ecohome Phúc Lợi
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Đại học

Đánh giá các kỹ thuật
phân tập sử dụng trong
mạng 4G

Nguyễn Thị

Hảo

Nguyễn Văn
Cường

Nghiên cứu các kiến thức cơ bản về mạng 4G; các kỹ thuật
sử dụng trong mạng và sử dụng kỹ thuật phân tập để đánh giá
trong mạng 4G
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Đại học

Nghiên cứu các vấn đề
ảnh hưởng đến chất
lượng truyền thông đa
chặng

Trần Văn

Phú

Đỗ Huy Khôi

Nghiên cứu các phương pháp truyền dẫn đặc biệt các vấn đề
ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông đa chặng
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Đại học

Thiết kế hệ thống phủ
sóng di động cho tòa
nhà Vincom Hà Nam

Đỗ Văn

Hùng

Đỗ Văn Quyền

Trình bày về giải pháp phủ sóng di động trong tòa nhà cao
tầng, quy trình thiết kế hệ thống phủ sóng di động cho tòa
nhà Vincom Hà Nam

149

Đại học

Vũ Hào

Quang

Phạm Văn Ngọc

Nghiên cứu mạng MAN-E và ứng dụng triển khai mạng
MAN-E tại trung tâm Viễn thông Đồng Hỷ, Mô phỏng đánh
giá hiệu quả sử dụng công nghệ MAN-E tại Viễn thông Đồng
Hỷ - Thái Nguyên.

150

Đại học

Nghiên cứu công nghệ
MAN-E và mô phỏng
ứng dụng công nghệ
MAN-E tại trung tâm
viễn thông Đồng Hỷ
Tối ưu hóa mạng vô
tuyến trong thông tin di
động và ứng dụng tại
VNPT Lai Châu.

Mai Tùng

Lâm

Hoàng Quang
Trung

Tập trung nghiên cứu quy trình tối ưu vô tuyến và áp dụng
cho mạng VNPT khu vực Than Uyên - Lai Châu.

151

Đại học

Hảo

Hoàng Quang
Trung

Khảo sát, phân tích và đánh giá hệ thống mạng truy nhập
thuê bao thực tế; đề xuất mô hình mới; cài đặt, cấu hình dịch
vụ đối với mạng VNPT Hiệp Hòa - Bắc Giang.

152

Đại học

Tâm

Hoàng Quang
Trung

Khảo sát, phân tích và đánh giá hệ thống mạng truyền dẫn; đề
xuất mô hình mạng truyền dẫn phù hợp với nhu cấu thực tế,
áp dụng tại VNPT Than Uyên - Lai Châu.

153

Đại học

Hằng

Đoàn Thị Thanh
Thảo

Nghiên cứu mạng quang DWDM: cấu trúc hệ thống, các
tham số ảnh hưởng đến chất lượng mạng, mô phỏng hệ thống
giải định bằng phần mềm optisystem

154

Đại học

Nguyễn Thị
Phát triển mạng truy
nhập thuê bao VNPT tại
khu vực Hiệp Hòa – Bắc
Giang.
Quy hoạch phát triển
Hà Trí
mạng truyền dẫn VNPT
tại khu vực Than Uyên –
Lai Châu.
Nghiên cứu hệ thống
Nguyễn Thị
thông tin quang ghép
kênh theo bước sóng
mật độ cao
Nghiên cứu vấn đề điều Bùi Thị
khiển công suất trong hệ
thống 4G

Khánh

Nguyễn Văn
Cường

Nghiên cứu tổng quan về hệ thống 4G, đặc biệt vấn đề điều
khiển công suất trong mạng 4G.

155

Đại học

Nghiên cứu kỹ thuật
điều chế DP-QPSK cho
hệ thống thông tin
quang tốc độ cao

Thùy

Đoàn Thị Thanh
Thảo

Nghiên cứu mạng thông tin quang tốc độ cao 100Gbps; các
dạng điều chế sử dụng; mô phỏng hệ thống giải định
100Gbps sử dụng điều chế DP-QPSK

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

Ngô Thị

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
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Đại học

Nghiên cứu công nghệ
LTE và các khía cạnh
triển khai thực tế

Nguyễn Thị

Dung

Phạm Văn Ngọc

157

Đại học

Đánh giá hiệu năng của
hệ thống thông tin
không dây MIMO

Đinh Thị

Giang

Hoàng Văn Thực

158

Đại học

Xây dựng hệ thống giám
sát theo đối tượng

Phạm Khánh

Huyền

Đỗ Huy Khôi

159

Đại học

Quy hoach mạng truyền
dẫn khu vực thành phố

Nguyễn Thị

Yến

Nguyễn Anh
Tuấn

Nghiên cứu tổng quan về mạng truyền dẫn quang. Ứng dụng
khảo sát và quy hoạch cho mạng truyền dẫn khu vực thành
phố Thái Nguyên.

160

Đại học

Đánh giá các phương
pháp quản lý tài nguyên
mạng vô tuyến 4G

Nguyễn Thị
Mỹ

Quyên

Đỗ Huy Khôi

Nghiên cứu về các kiến thức cơ bản trong mạng 4G; các
phương pháp quản lý tài nguyên và đánh giá nhận xét các
phương pháp này.

161

Đại học

Nghiên cứu về hệ thống
vệ tinh Viễn thông
Vinasat-2

Phan Mỹ

Nương

Phạm Văn Ngọc

Nghiên cứu tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh, cụ thể
vệ tinh Vinasat 2 của Việt Nam cuối cùng mô phỏng tính
toán và đánh giá chất lượng của tuyến truyền qua vệ tinh
Vinasat 2.

162

Đại học

Các phương pháp điều
Phương Văn
chế trong hệ thống
thông tin quang coherent

Tuân

Đoàn Thị Thanh
Thảo

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang kết hợp, mô phỏng hệ
thống thông tin coherent giả định sử dụng các dạng điều chế
khác nhau

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động 4G- LTE, cấu trúc
mạng và các khía cạnh triển khai liên quan đến 4G-LTE. Mô
phỏng tính toán và định vị vị trí thiết bị người sử dụng 4GLTE
Đồ án tập trung Nghiên cứu về hiệu năng của hệ thống thông
tin không dây MIMO. Sử dụng phần mềm Matlap để mô
phỏng và đánh giá. Đồ án gồm các nội dung chính như sau:
- Tìm hiểu chung về hệ thống không dây MIMO.
- Dung năng của kênh MIMO trong một số trường hợp.
- Mô phỏng thực nghiệm và đánh giá.
Đề tài bao gồm nghiên cứu tổng quan về cơ sở lý thuyết;
khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống giám sát theo đối
tượng.

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
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Đại học

Nghiên cứu công nghệ
BGP/MPLS VPN

Lý Ngọc

Hải

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nh n đa giao thức, mạng
riêng ảo và giao thức cổng biên. Cấu hình cài đặt trên router
cisco bằng cách sử dụng công cụ GNS3

164

Đại học

Tối ưu hóa mạng truy
nhập quang khu vực
Huyện Đồng Hỷ, TP
Thái nguyên

Bùi Việt

Hưng

Mạc Thị Phượng

Nội dung đồ án trình bày tổng quan về mạng truy nhập
quang, cấu trúc hoạt động của mạn truy nhập quang. Ứng
dụng triển khai mạng truy nhập quang tại khu vực Đồng Hỷ.
Mô phỏng hệ thống mạng truy nhập quang nhằm tối ưu hóa
hệ thống mạng

165

Đại học

Tổ chức, khai thác mạng
truyền hình cáp khu vực
thành phố

Nguyễn Bá

Cương

Nguyễn Anh
Tuấn

Nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật truyền hình cáp. Ứng dụng
khảo sát thiết kế và khai thác mạng truyền hình cáp khu vực
thành phố Lào cai.

166

Đại học

Thiết kế hệ thống truyền
hình cáp hữu tuyến

Vũ Minh

Công

Đỗ Huy Khôi

Nội dung đồ án trình bày tổng quan về mạng quang FTTH,
về cấu trúc, thành phần mạng. Mạng hiện tại đang triển khai
tại khu vực Gia Sàng. Thiết kế mạng FTTH cho Gia Sàng
nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.

167

Đại học

Thiết kế mạch điều
khiển thiết bị từ xa bằng
sóng RF

Phạm Thành

Trung

Hoàng Văn Thực

Đồ án tập chung nghiên cứu: Bộ điều khiển từ xa có thể điều
khiển được bốn thiết bị. Mạch sử dụng IC phát PT2262 để m
hóa tín hiệu điều khiển. Dữ liệu sau khi m hóa sẽ được truyền
đi bằng modul phát RF 315Mhz , tín hiệu sẽ được thu bưởi khối
thu RF, dữ liệu sẽ được giải m bằng PT2272 và đưa về vi xử
lý. Vi xử lý xử lý tín hiệu đưa về từ PT2272 và điều khiển khối
Relay để bật những thiết bị được yêu cầu mở bởi bên phát. Nội
Dung đồ án gồm 3 chương: Chương 1 : Kiến thức tổng quan
Chương 2: Thiết Kế Mạch Chương 3: Thi Công Mạch

168

Đại học

Xây dựng quy trình vận
hành, khai thác và quản
lý mạng viễn thông,
VNPT Phú Yên, Sơn La.

Hà Văn

Biên

Đỗ Văn Quyền

Trình bày về công nghệ mạng truy nhập quang, mạng truy
nhập quang tại VNPT Phù Yên và các quy trình vận hành
khai thác và quản lý mạng viễn thông tại VNPT Phù Yên,
Sơn La

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

TT
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Đại học

Thiết kế modul điện
thoại dàn trải phục vụ
khảo sát thực hành
chuyên ngành HTVT

Sùng A

Khá

Mạc Thị Phượng

Nội dung đồ án trình bày tổng quan về máy điện thoại, cấu
trúc, hoạt động của máy. Thiết kế module hoạt động cho máy
điện thoại dàn trải. Hướng dẫn khảo sát hoạt động chức năng
các khối trong máy điện thoại.

170

Đại học

Quy hoạch mạng thông
tin di động cấp tỉnh

Vàng A

Sở

Nguyễn Anh
Tuấn

Nghiên cứu mạng thông tin di động WCDMA, khảo sát và
quy hoạch mạng TTDĐ khu vực tỉnh Yên Bái.

171

Đại học

Thiết kế mạng quang
FTTH cho khu vực Gia
Sàng, TP Thái nguyên

Phan Quyết

Thắng

Mạc Thị Phượng

Nội dung đồ án trình bày tổng quan về mạng quang FTTH,
về cấu trúc, thành phần mạng. Mạng hiện tại đang triển khai
tại khu vực Gia Sàng. Thiết kế mạng FTTH cho Gia Sàng
nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.

172

Đại học

Thiết kế mạng truyền
hình băng rộng trên cáp
quang

Trần Đình

Quyền

Nguyễn Anh
Tuấn

Tổng quan về kỹ thuật truyền hình hữu tuyến băng rộng và hệ
thống truyền dẫn quang. Thiết kế mạng truyền hình cáp cho
khu vực thành phố Thanh Hóa.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

2) Khoa Công nghệ Tự động hóa:

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

1

Đại học

TÊN ĐỀ TÀI
Thiết kế tính toán các
thiết bị truyền động điện
cho hệ thống cầu trục

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN
Nguyễn Trí

Hậu

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN
Hoàng Thị
Thương

NỘI DUNG TÓM TẮT
Ban đầu đi tìm hiểu tổng quan về hệ thống cầu trục, sau đó đi
phân tích và tính toán truyền động cho hệ thống xe to, xe con,
cơ cấu nâng hạ. Đưa ra sơ đồ mạch điều khiển dùng PLC,
biến tần, cơ cấu nâng hạ. Cuối cùng là sơ đồ và tủ điện mạch
điều khiển và mạch động lực của hệ thống xe to, xe con. Đ
kiểm nghiệm hệ thống thiết kế trên biến tần LS-iC5, PLC S71200.

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

2

Đại học

3

Đại học

4

Đại học

5

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

Điều khiển và giám sát
hệ thống xử lý nước thải
của Công ty TNHH
Công nghệ năng lượng
và môi trường HT
GROUP
Thiết kế hệ thống phục
vụ đồ ăn tự động trong
nhà hàng
Thiết kế hệ thống order
tự động cho nhà hàng

Nguyễn Đình

Bình

Lê Mạnh Hữu

Tìm hiểu về công nghệ xử lý nước thải.
- Tìm hiểu về PLC và phần mềm TIA
- Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống xử lý
nước thải của công ty TNHH công nghệ năng lượng và môi
trường HT GROUP

Bùi Hữu

Dũng

Lê Văn Chung

Đặng Lâm

Bằng

Lê Văn Chung

Hệ thống tiếp nhận việc đặt món từ các bàn và phục vụ đồ ăn
tự động. Hệ thống được xây dựng sử dụng truyền thông
RS485 nền tảng phần cứng adruino
Hệ thống đặt món từ các bàn trong nhà hàng. Hệ thống được
xây dựng sử dụng truyền thông RS485 nền tảng phần cứng
adruino

Đại học

Thiết kế phần mềm
Giám sát mô hình hệ
thống rửa xe ô tô tự
động

Nguyễn Thế

Thành

Lê Văn Chung

Sử dụng WinCC hoặc 1 phần mềm cho phép theo dõi và điều
khiển hệ thống rửa xe tự động. Phát hiện, lưu giữ các trạng
thái bất thường nếu có.

6

Đại học

Nguyễn Thị

Trọng

Nguyễn Thị Hiền

7

Đại học

Lập trình PC với PLC
qua OPC Sever trên giao
diện C# và ứng dụng
Ghép nối PC với PLC
qua OPC Sever

Phạm Quang

Hòa

Nguyễn Thị Hiền

8

Đại học

Lập trình điều khiển mô
hình hệ thống rửa xe ô
tô tự động

Nguyễn Việt

Hưng

Bùi Tuấn Anh

- Tìm hiểu cấu tạo và cách lập trình, viết giao diện kết nối.
- Tìm hiểu cấu hình PLC trên Tia Portal để truyền thông.
- truyền thông Modbus TCP/IP
- Tìm hiểu cấu tạo và cách lập trình, viết giao diện kết nối.
- Tìm hiểu cấu hình PLC trên Tia Portal để truyền thông.
- truyền thông Modbus TCP/IP
Tác giả ban đầu đi tìm hiểu tổng quan về hệ thống rửa xe ô tô
tự động. Sau đó đi tìm hiểu các thiết bị cho hệ thống rửa xe
ôtô tự động và cuối cùng là thuật toán và chương trình điều
khiển.

9

Đại học

Thiết kế mô hình hệ
thống rửa xe ô tô tự
động

Hà Văn

Định

Bùi Tuấn Anh

Tác giả ban đầu đi tìm hiểu tổng quan về hệ thống rửa xe ô tô
tự động. Sau đó đi tìm hiểu các thiết bị cho hệ thống rửa xe ôtô tự
động và cuối cùng là thuật toán và chương trình điều khiển.

TT
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Đại học

Nghiên cứu hệ thống
điều khiển mạng PLC nhiều biến tần và ứng
dụng

Đào Mạnh

Cường

Bùi Tuấn Anh

11

Đại học

Lê Quý

Hùng

Bùi Tuấn Anh

12

Đại học

Thiết kế hệ thống điều
khiển và giám sát máy
khoan tự động
Thiết kế mô hình máy
khoan tự động

Đinh Xuân

Bách

Bùi Tuấn Anh

13

Đại học

Đào Xuân

Hoàn

Phạm Đức Long

Thiết kế máy tự động đóng bó thép cuộn dùng dây bó thép
phi 6.

14

Đại học

Vũ Việt

Hoàn

Phạm Đức Long

15

Đại học

Thiết kế hệ thống đóng
bó trên dây chuyền sản
xuất thép cuộn cho nhà
máy cán thép Natsteel
Vina Thái Nguyên
Thiết kế máy bẻ đai sắt
tự động
Thiết kế hệ thống và
hiển thị một số thông số
môi trường

Lê Đức

Hoàng

Phạm Đức Long

Thiết kế máy tự động cắt phôi và bẻ đai sắt cùng cho xây
dựng
Thiết kế và chế tạo thử hệ thống đo và giám sát nồng độ khí
CO, nhiệt độ, độ ẩm đưa về lưu CSDL trên máy tính, hiển thị
trên máy tính với khoảng cách đến 1000m

16

Đại học

Điều khiển và giám sát
dây chuyền phân loại
sản phẩm sử dụng robot
tay gắp 3 bậc tự do

Lê Duy

Hoàng

Đỗ Thị Mai

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
Tìm hiểu tổng quan về PLC S7_1200 và biến tần MM420.
Sau đó tìm hiểu nghiên cứu ghép nối hệ thống điều khiển PLC –
biến tần thông qua cổng truyền thông RS 485 theo giao thức
USS cho biến tần MM420. Cuối cùng là xây dựng thuật toán và
chương trình điều khiển cho PLC nhiều biến tần và ứng dụng
chạy nhiều biến tần .
Tác giả ban đầu đi tìm hiểu tổng quan về hệ thống cơ khí
máy khoan tự động. Sau đó đi tìm hiểu các thiết bị cho hệ
thống và cuối cùng là thuật toán và chương trình điều khiển.
Tác giả ban đầu đi tìm hiểu tổng quan về hệ thống khoan tự
động. Sau đó đi tìm hiểu các thiết bị cho hệ thống và cuối
cùng là thuật toán và chương trình điều khiển.

-Tìm hiểu hệ thống phân loại sản phẩm sử dụng robot tay gắp
3 bậc tự do; ưu nhược điể; ứng dụng;
- Phân tích thiết kế hệ thống, lựa chọn phần cứng; ghép nối
hệ thống;
- Cấu hình mạng; cấu hình phần cứng;
- Xây dựng thuật toán; viết chương trình điều khiển; thiết kế
giao diện giám sát.
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Đại học

Thiết kế hệ thống cấp
điện cho Nhà máy dệt
Kim Đông Xuân

Dương Đình

Đại

Vũ Thị Oanh

Tính toán phụ tải, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà
máy dệt Kim Đông Xuân
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho chung cư
Kim Văn

Hà Văn

Công

Vũ Thị Oanh

Tính toán phụ tải, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung
cư Kim Văn
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho xí nghiệp
cơ khí Z59

Vũ Văn

Chiến

Vũ Thị Oanh

Tính toán phụ tải, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí
nghiệp cơ khí Z59
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho chung cư
Thái Hà

Nguyễn Đắc
Tùng

Anh

Vũ Thị Oanh

Tính toán phụ tải, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung
cư Thái Hà
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Đại học

Xây dựng hệ thống xử
lý nước thải trong nhà
máy

Đặng Văn

Cương

Lê Thị Thu
Phương

Xây dựng thuật toán và lập trình PLC cho hệ thống xử lý
nước thải qua các khâu.
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Đại học

Phạm Minh

Hiếu

Lê Thị Thu
Phương

Xây dựng mô hình hệ thống và lập trình cho hệ thống sử
dụng PLC rửa xe oto tự động.
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Đại học

Thiết kế trang bị điện
điện tử cho hệ thống rửa
xe ô tô tự động
Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho nhà máy xi
măng Cao Bằng

Nông Văn

Chuyền

Lê Thị Thu
Phương

Thiết kế cung cấp điện chiếu sáng, điện trong hệ thống máy
móc và thiết kế chống sét cho toàn bộ nhà máy xi măng cao
bằng
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Đại học

Thiết kế hệ thống đo và
cảnh báo rò rỉ khí gas

Sầm Trung

Hiếu

Lê Thị Thu
Phương

Xây dựng thuật toán và mô hình hệ thống cảnh báo rò rỉ khí
gas cảnh báo nồng độ và báo nguy hiểm về điện thoại.
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Đại học

Thiết kế và thi công bộ
báo rò rỉ khí gas bằng
giọng nói

Thân Trung

Hiếu

Lê Thị Thu
Phương

Xây dựng thuật toán thiết kế hệ thống cảnh báo rò khí gas có
sử dụng micro cảnh bảo bằng giọng nói có khả năng thu và
báo nồng độ khí gas nguy hiểm
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HỌ VÀ TÊN
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HỌ VÀ TÊN
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NỘI DUNG TÓM TẮT
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Đại học

Điều khiển cách tay
robot qua bluetooth

Vũ Huỳnh

Đức

Nguyễn Văn
Dương

Tìm hiểu phần mềm arduino IDE, động cơ servo MG996,
module bluetooth và hệ điều hành Androil. Thiết kế và kiểm
soát hệ thống điều khiển cánh tay robot 3 bậc tự do qua
bluetooth của thiết bị di động androil
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Đại học

Thiết kế hệ thống bơm
nước tự động trong nhà
kính

Đỗ Quang

Hiếu

Nguyễn Văn
Dương

Nắm được nguyên lý và cách vận hành dàn bơm, thiết kế dàn
bơm nước tự động trong Nhà kính
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Đại học

Tìm hiểu và lập trình
điều khiển hệ thống cân
đo định lượng sử dụng
PLC S7-300

Châu Văn

Bằng

Lê Hùng Linh

Nắm được nguyên lý và cách vận hành của hệ thống cân
băng định lượng, lập trình cho PLC và mô phỏng WINCC
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Đại học

Thiết kế nhà vườn thông
minh

Nguyễn Văn

Hưng

Lê Hùng Linh

Xây dựng hệ thống giám sát nhà vườn qua các cảm biến ánh
sáng, độ ẩm, nhiệt độ. Xây dựng hệ thống tưới nước, đèn
sưởi, chiếu sáng được điều khiển thực tiếp hoặc thông qua
điện thoại thông minh
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Đại học

Xây dựng mô hình điều
khiển các trang thiết bị
cảnh báo sử dụng trong
gia đình - Hệ thống
nguồn điện dự phòng;
đóng mở cửa có kiểm
soát

Hà Văn

Chính

Dương Chính
Cương

Thiết kế và xây dựng hệ thống nguồn điện dự phòng đáp ứng
được cho các thiết bị cảnh báo, hệ thống đóng mở cửa có
kiểm soát, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị chống trộm.
Đồng thời đề tài cũng xây dựng hệ thống đóng mở cửa có
kiểm soát.
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Đại học

Xây dựng mô hình điều
khiển các trang thiết
cảnh báo chống trộm sử
dụng trong gia đình

Hoàng Văn

Duy

Dương Chính
Cương

Thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh báo chống trộm và sử
dụng thông báo qua tin nhắn. Đồng thời, đề tài thực hiện xây
dựng điều khiển hệ thống chiếu sáng trong nhà.

32

Đại học

Xây dựng mô hình điều
khiển các trang thiết bị
cảnh báo cháy nổ và hỏa
hoạn trong gia đình

Nguyễn
Thành

Đạt

Dương Chính
Cương

Sinh viên không tham gia test thử đồ án

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
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Đại học

Thiết kế màn hình điều
khiển hệ thống bơm
bằng MODBUS

Nguyễn Thế

Thanh

Đặng Thị Loan
Phượng
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Đại học

Thiết kế điều khiển cho
hệ thống tự động phân
loại sản phẩm sử dụng
PLC

Hoàng Văn

Hùng

Đặng Thị Loan
Phượng
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Đại học

Trang bị điện cho hệ
thống tự động phân loại
sản phẩm sử dụng PLC

Phạm Văn

Nam
(199)

Đặng Thị Loan
Phượng

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
Giới thiệu, nghiên cứu tìm hiểu về biến tần, màn hình điều khiển
HMI cũng như đặc tính và phạm vi của nó trong lĩnh vực điều
khiển tự động. Trình bày ưu điểm và nhược điểm của hệ thống
điều khiển bơm. Lập trình và thiết kế giao diện và ứng dụng điều
khiển của màn hình HMI (Ormon). Xây dựng tủ điều khiển bơm
sử dụng 2 biến tần và màn hình điều khiển HMI.
Sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật, kỹ thuật điện
tử mà trong đó điều khiển tự động đóng vai trò hết sức quan
trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lí, công nghiệp
tự động hóa, cung cấp thông tin, nên em đ quyết định thiết kế
và thi công một mô hình sử dụng băng chuyền để phân loại sản
phẩm theo màu sắc, vì trong thực tế một nhà máy có thể sản
xuất ra nhiều loại sản phẩm với màu sắc khác nhau, nên chúng
ta phải phân loại chính xác và nó thật sự rất có ý nghĩa đối với
chúng em, góp phần làm cho x hội ngày càng phát triển mạnh
hơn, để xứng tầm với sự phát triển của thế giới. Tác giả đ dùng
bộ điều khiển PLC để phân loại sản phẩm.
Ngày nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật,
kỹ thuật điện tử mà trong đó điều khiển tự động đóng vai trò hết
sức quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lí,
công nghiệp tự động hóa, cung cấp thông tin, nên em đ quyết
định thiết kế và thi công một mô hình sử dụng băng chuyền để
phân loại sản phẩm theo màu sắc, vì trong thực tế một nhà máy có
thể sản xuất ra nhiều loại sản phẩm với màu sắc khác nhau, nên
chúng ta phải phân loại chính xác và nó thật sự rất có ý nghĩa đối
với chúng em, góp phần làm cho x hội ngày càng phát triển
mạnh hơn, để xứng tầm với sự phát triển của thế giới. Trang bị
điện cho hệ thống tự động phân loại sản phẩm.
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho xưởng may
công nghiệp

Nguyễn Văn

Việt

Đặng Thị Loan
Phượng

Hiện nay, nền kinh tế của đất nước ta đang trên đà phát triển
mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Vì vây, nhu
cầu sử dụng điện năng trong đời sống sinh hoạt cũng như
trong sản xuất tăng không ngừng. Đây là cơ hội cũng như
thách thức lớn đối với ngành điện. Để đáp ứng được nhu cầu
đó, rất đông cán bộ trong và ngoài ngành điện lực đ và đang
tham gia thiết kế, lắp đặt các công trình cấp điện để phục vụ
các nhu cầu trên. Đặc biệt trong đồ án này, tác giả đ phân
nhóm, tính các phụ tải tính toán phương án đi dây và tính
được hệ thống đảm bảo thiết kế.
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Đại học

Thiết kế hệ thống trộn
sơn sử dụng PLC S7300 và mô phỏng trên
WinCC

Trần Hồng

Quân

Đặng Thị Loan
Phượng
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Đại học

Thiết kế hệ thống trộn
sơn tự động dùng PLC
S7-1200, Mô phỏng và
giám sát trên WinCC

Lê Thanh

Tuyền

Dương Chính
Cương

Ngày nay việc nghiên cứu mô hình máy pha màu từ các bồn
chứa vật liệu cơ bản. Bảng phối màu, ấn định sản xuất một số
màu (cam, rêu, nho,tím,socola,đen) từ các màu cơ bản (xanh,
đỏ vàng). Ấn định sản xuất khối lượng được người sử dụng
nhập từ giao diện. Sử dụng giao diện để người dùng lựa chọn
sản phẩm, khối lượng và tỷ lệ theo các thành phần màu để có
một màu theo mong muốn. Thông qua PLC để tác động đóng
mở các van cấp nguyên vật liệu, máy bơm và điều khiển
động cơ khuấy trộn. Vẽ giao diện về mô phỏng, kết nối giữa
giao diện và chương trình PLC để dễ dàng trong việc giám
sát và điều khiển.
Đề tài xây dựng hệ thống giám sát trộn sơn tự động dùng
PLC S7-1200 trên WinCC. Thông qua việc tìm hiểu cách
thức trộn sơn tự động thông qua việc thiết lập các thông số từ
3 mầu cơ bản. Hệ thống trộn sơn điều khiển thông qua PLC
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Đại học

Thiết kế hệ thống giám
sát chiết rót, đóng nắp,
d n nh n sản phẩm đồ
uống trên Win CC và
PLC S7-1200

Nguyễn Duy

Thái

Dương Chính
Cương

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

Thiết kế hệ thống giám sát chiết rót, đóng nắp, d n nh n sản
phẩm đồ uống trên Win CC thông qua kết nối hệ thống điều
khiển trên PLC.
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Đại học

Xây dựng hệ thống quản
lý gửi xe thông minh
cho sinh viên sử dụng
công nghệ thẻ từ RFID

Nguyễn Thị

Mai

Dương Chính
Cương

Thiết kế và chế tạo mô hình quản lý vào ra nhà gửi xe, có thể
tự động mở cửa khi đúng m thẻ quẹt thẻ. Đồng thời đếm số
lượng người ra vào.
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Đại học

Xây dựng mô hình hệ
thống đóng mở cửa tự
động

Nguyễn Thị
Lan

Phương

Dương Chính
Cương

Thiết kế và chế tạo mạch quản lý vào ra của khách sạn, có thể
tự động mở cửa khi đúng nhân viên, khách hàng ra vào.
Thiết bị bao gồm module L298 và cảm biến E18-D80NK kết
hợp Arduino Uno chip SMD và cơ cấu chấp hành điều khiển
đóng mở cửa.
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Đại học

Tính toán và thiết kế lắp
đặt tủ điện cho hệ thống
cầu trục

Nguyễn Tất

Thắng

Hoàng Thị
Thương

Tìm hiểu về cầu trục. Nắm được nguyên lý, cấu tạo, và phân
loại cầu trục. Nắm được nguyên lý, cấu tạo chức năng các
thiết bị trong tủ điện và nắm được cách lắp đặt thiết bị và đi
dây trong tủ điện điều khiển hệ thống cầu trục.
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Đại học

Thiết kế trang bị điện
của hệ thống xoay chiều
cho cầu trục

Hoàng Văn

Thịnh

Hoàng Thị
Thương

Nắm được tổng quan cầu trục, phân loại, cách điều khiển an
toàn và hệ thống cầu trục trên phòng thực hành. Khái niêm,
cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị sử dụng cho hệ
thống như cầu chì, aptomat, contactor, rơle nhiệt, biến tần.
Nguyên lý hoạt động của xe cầu và xe con để có thể đưa ra
được mạch mô phỏng áp dụng vào thiết kế trang bị điện thật
cho tủ điện. Biết được các phương pháp điều khiển
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Đại học

Thiết kế trang bị điện
cho hệ thống Palang

Trần Văn

Vịnh

Hoàng Thị
Thương

Hiểu được tổng quan hệ thống cầu trục, phân loại cầu trục,
điều khiển an toàn, hệ thống cầu trục trên phòng thực hành.
Tính toán phụ tải, tính chọn sơ bộ công suất và kiểm nghiệm
động cơ. Tìm hiểu về các thiết bị sử dụng trong mạch (khái
niệm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động). Tính toán và
lựa chọn các thiết bị sử dụng, trang bị điện cho hệ thống
palang (đưa ra mạch điềug khiển, mạch ổn áp, mạch một
chiều,...). và đưa ra được mạch đấu nối, mạch mô phỏng.
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ĐỘ
ĐÀO
TẠO

45

Đại học

Thiết kế điều khiển PLC
cho hệ thống cầu trục

Phạm Đức

Thành

Hoàng Thị
Thương

46

Đại học

Thiết kế cung cấp điện
cho phân xưởng và nhà
máy cơ khí số 2

Phạm Anh

Tuấn

Lê Hồng Thu

47

Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho phân
xưởng cơ khí nhà máy
cơ khí số 15

Trần Như

Quý

Lê Hồng Thu

48

Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho nhà máy cơ
khí số 11

Vũ Thành

Luân

Lê Hồng Thu

Không đủ điều kiện bảo vệ

49

Đại học

Thiết kế máy vẽ CNC

Phạm Văn

Nam
(153)

Lê Hùng Linh

Thiết kế mô hình máy vẽ CNC, ghép nối với máy tính để
máy vẽ CNC có thể hoạt động

50

Đại học

Thiết kế mô hình hệ
thống giám sát và phân
loại sản phẩm theo trọng
lượng và chiều cao

Nguyễn Văn

Tú

Nguyễn Duy
Minh

Thiết kế mô hình hệ thống giám sát và phân loại sản phẩm
theo chiều cao và trọng lượng trên dây chuyền tự động.

51

Đại học

Thiết kế mạch điện cho
máy CNC bằng tia laser

Vũ Đức

Thế

Nguyễn Thị Thu
Hiền

Ứng dụng phần mềm Controller GRBL để điều khiển máy
CNC Laser 2 trục. Thiết kế thành công mô hình máy khắc
CNC 2trục. Máy chạy ổn định và độ chính xác ở mức độ
tương đối. Thực hiện gia công được một số sản phẩm thực
trênmáy.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
Tổng quan hệ thống cầu trục, phân loại cầu trục, điều khiển
an toàn, hệ thống cầu trục trên phòng thực hành. Hiểu được
một số kiến thức về các thiết bị trong hệ thống như: Atomat,
contactor, cầu chì, động cơ, thiết bị điều khiển logic khả trình
PLC, biến tần LS IC5. Hiểu được Nguyên lý hoạt động, chức
năng các thiết bị, vẽ và thiết kế sơ đồ trên phần mềm auto
cad, đấu nối trực tiếp trên thiết bi và cài đặt lập trình.
Khảo sát về phân xưởng và nhà máy, xác định phụ tải tính
toán, chọn và kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ nguyên lý
cấp điện toàn hệ thống. Thiết kế hệ thống chống sét, bảo vệ
rơ le cho trạm biến áp.
Khảo sát về phân xưởng và nhà máy, xác định phụ tải tính
toán, chọn và kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ nguyên lý
cấp điện toàn hệ thống. Thiết kế hệ thống chống sét, Nâng
cao hệ số công suất.

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

52

Đại học

Ứng dụng phận mềm
GRBL Controller trong
gia công CNC

Đặng Phúc

Tiệp

Nguyễn Thị Thu
Hiền

Ứng dụng phần mềm Controller GRBL để điều khiển máy
CNC Laser 2 trục. Thiết kế thành công mô hình máy khắc
CNC 2trục. Máy chạy ổn định và độ chính xác ở mức độ
tương đối. Thực hiện gia công được một số sản phẩm thực
trênmáy.

53

Đại học

Thiết kế điều khiển
động cơ bước cho máy
CNC bằng tia Laze

Nguyễn Văn

Phương

Nguyễn Thị Thu
Hiền

Ứng dụng phần mềm Controller GRBL để điều khiển máy
CNC Laser 2 trục. Thiết kế thành công mô hình máy khắc
CNC 2trục. Máy chạy ổn định và độ chính xác ở mức độ
tương đối. Thực hiện gia công được một số sản phẩm thực
trênmáy.

54

Đại học

Thiết kế tủ điều khiển
bơm bằng thuật toán
PID trên phần mềm
Eplan

Phạm văn

Linh

Nguyễn Thị Thu
Hiền

Ứng dụng tự động hóa trong hệ thống bơm nước tưới tiêu,
sinh hoạt đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất. Đặc
biệt nhất của hệ truyền động biến tần - động cơ có thế điều
chỉnh vô cấp tốc độ động cơ thay đổi theo ý muốn trong một
dải rộng. Khởi động mềm tăng độ bền động cơ và còn góp
phần đáng kể để giảm năng lượng điện tiêu thụ.

55

Đại học

Thiết kế phần mềm điều
khiển giám sát hệ thống
bơm cho Nhà máy cán
thép

Nguyễn
Xuân

Long

Nguyễn Thị Thu
Hiền

Ứng dụng tự động hóa trong hệ thống bơm nước tưới tiêu,
sinh hoạt đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất. Đặc
biệt nhất của hệ truyền động biến tần - động cơ có thế điều
chỉnh vô cấp tốc độ động cơ thay đổi theo ý muốn trong một
dải rộng. Khởi động mềm tăng độ bền động cơ và còn góp
phần đáng kể để giảm năng lượng điện tiêu thụ.

56

Đại học

Thiết kế phần mềm điều
khiển và giám sát hệ
thống bơm sử dụng
thuật toán PID

Nguyễn Đình

Thắng

Nguyễn Công
Khoa

Ứng dụng tự động hóa trong hệ thống bơm nước tưới tiêu,
sinh hoạt đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất. Đặc
biệt nhất của hệ truyền động biến tần - động cơ có thế điều
chỉnh vô cấp tốc độ động cơ thay đổi theo ý muốn trong một
dải rộng. Khởi động mềm tăng độ bền động cơ và còn góp
phần đáng kể để giảm năng lượng điện tiêu thụ.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

57

Đại học

Thiết kế tủ điều khiển hệ Tạ Phương
thống bơm cho nhà máy
cán thép sử dụng 2 biến
tần

Nam

Nguyễn Công
Khoa

58

Đại học

Ngô An

Phú

Phạm Đức Long

59

Đại học

Nông Mạnh

Tùng

Phạm Đức Long

Thiết kế và chế tạo thử đèn cảnh báo giao thông dùng pin mặt
trời. Tự động điều khiển theo thời gian và thời tiết

60

Đại học

Thiết kế hệ thống
chuyển đổi DC AC từ
pin năng lượng mặt trời
và xây dựng bộ hòa lưới
đồng bộ sử dụng nguồn
pin năng lượng mặt trời
Thiết kế hệ thống đèn
cảnh báo giao thông tự
động dùng năng lượng
mặt trời
Thiết kế và chế tạo máy
vẽ CNC

Lê Xuân

Tuấn

Phạm Thị Hồng
Anh

61

Đại học

Thiết kế phần mềm điều
khiển hệ thống rửa xe ô
tô tự động

Nguyễn Thị
Thu

Hương

Phạm Thị Hồng
Anh

Thiết kế được mô hình máy vẽ CNC (chọn cơ cấu dẫn động,
tính chọn các thiết bị phần cứng…) và viết chương trình điều
khiển máy vẽ CNC.
Viết chương trình điều khiển hệ thống rửa xe ô tô tự động, sử
dụng PLC S7 - 300.

62

Đại học

Triệu Ngọc

Sơn

63

Đại học

Xây dựng mô hình nhà
rửa xe ô tô tự động
Xây dựng hệ thống điều
khiển góc nghiêng của
tấm pin năng lượng mặt
trời

Phan Văn

Sức

Phạm Thị Hồng
Anh
Phạm Thị Hồng
Anh

Xây dựng mô hình, tính chọn các thiết bị trong hệ thống, viết
chương trình điều khiển hệ thống rửa xe ô tô tự động.
Thiết kế được mô hình hệ thống điều khiển góc nghiêng của
tấm pin năng lượng mặt trời và chương trình điều khiển hệ
thống.

64

Đại học

Thiết kế, tính chọn thiết
bị hệ thống rửa xe ô tô
tự động

Dương Quốc

Toàn

Phạm Thị Hồng
Anh

Xây dựng mô hình, tính chọn các thiết bị trong hệ thống, viết
chương trình điều khiển hệ thống rửa xe ô tô tự động.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
Ứng dụng tự động hóa trong hệ thống bơm nước tưới tiêu,
sinh hoạt đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất. Đặc
biệt nhất của hệ truyền động biến tần - động cơ có thế điều
chỉnh vô cấp tốc độ động cơ thay đổi theo ý muốn trong một
dải rộng. Khởi động mềm tăng độ bền động cơ và còn góp
phần đáng kể để giảm năng lượng điện tiêu thụ.
Thiết kế và chế tạo thử trạm năng lượng dùng pin mặt trời
biến đổi DC-AC có dự kiến nối lưới 1 pha

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

65

Đại học

Thiết kế bảng điện
thông minh ứng dụng
công nghệ IoT

Nguyễn Văn

Nghiệp

Vũ Thạch Dương

Tìm hiểu công nghệ ứng dụng IOT trong"smart home", Xây
dựng sơ đồ hệ thống khối, mạch nguyên lý của thiết bị và lập
trình cho bảng điện thông minh

66

Đại học

Thiết kế máy đóng bao
xi măng tự động kiểu
xoay trong công nghiệp.

Tạ Quang

Quyết

Phạm Đức Long

Thiết kế máy đóng bao xi măng tự động kiểu xoay dùng
trong công nghiệp.

67

Đại học

Thiết kế cung cấp điện
cho chung cư TASCO
Xuân Phương

Cấn Xuân

Quyết

Vũ Thị Oanh

Tính toán phụ tải, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung
cư TASCO Xuân Phương

68

Đại học

Trần Hữu

Nguyên

Nguyễn Duy
Minh

Thiết kế giao diện giám sát, điều khiển hệ thống trạm trộn bê
tông trên phần mềm KingView SCADA.

69

Đại học

Vũ Đình

Quyết

Nguyễn Duy
Minh

Thiết kế hệ thống trang bị điện, điện tử cho hệ thống trạm
trộn bê tông

70

Đại học

Nguyễn Thị

Tân

Nguyễn Duy
Minh

Thiết kế mạch ghép nối các thiết bị PLC, biến tần điều khiển
ổn định tốc độ động cơ khồng đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc;
thiết kế giao diện giám sát trên phần mềm King view
SCADA

71

Đại học

Thiết kế giao diện giám
sát và điều khiển hệ
thống trạm trộn bê tông
trên phần mềm King
Wiew SCADA
Thiết kế thiết bị điện
điện tử cho hệ thống
trạm trộn bê tông sử
dụng PLC và phần mềm
King Wiew SCADA
Thiết kế mạch điều
khiển tốc độ động cơ
không đồng bộ 3 pha và
phần mềm giám sát
King Wiew Scada
Thiết kế chương trình
điều khiển hệ thống
trạm trộn bê tông trong
TIA portal V13

Đặng Thị
Thu

Huyên

Nguyễn Duy
Minh

Thiết kế chương trình điều khiển PLC cho hệ thống trạm trộn
bê tông trong Tia portal V13.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

TT
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TẠO
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Đại học

Thiết kế hệ thống ổn
định nhiệt độ cho lò
nhiệt sử dụng vi điều
khiển PIC16F877A

Nguyễn
Quốc

Huy

Nguyễn Duy
Minh

Thiết kế mô hình điều khiển ổn định nhiệt độ cho bằng thuật
toán PID trên vi điều khiển PIC16F877A

73

Đại học

Hệ thống giám sát và
điều chỉnh nhiệt độ độ
ẩm trong nhà

Nguyễn
Minh

Phương

Nguyễn Duy
Minh

Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm
trong nhà trên LCD

74

Đại học

Mạnh

Lê Văn Chung

Dùng cảm biến GMS và mạng truyền thông để thu thập số
liệu môi trường. Hiển thị thông số lên giao diện điện thoại
hoặc máy tính thông số các điểm đo.

75

Đại học

Đại

Lê Văn Chung

Ứng dụng Raspberry Pi Webserver để xây dựng 1 hệ điều
khiển từ xa các thiết bị trong nhà qua môi trường internet

76

Đại học

Nghiên cứu ứng dụng
Nguyễn Văn
công nghệ
GPS,GSM/GPRS ứng
dụng xây dựng trạm
quan trắc môi trường đô
thị qua môi trường
Internet
Ứng dụng Raspberry Pi
Đồng Minh
Webserver trong điều khiển
thiết bị nhà thông minh
Thiết kế và thi công
Nguyễn Tiến
thiết bị cảnh báo cháy

Mạnh

Lê Hùng Linh

Thu thập các tài liệu liên quan về chuẩn truyền thông, các
khối của hệ thống và chức năng các khối của đề tài. Thiết kế
chế tạo hệ thống thiết bị cảnh báo cháy

77

Đại học

Thiết kế máy hút rác tự
động trên mặt nước

Đặng Phúc

Duy

Lê Hùng Linh

Tìm hiểu về bộ điều khiển từ xa (bộ thu, phát), tìm hiều động
cơ và bộ nguồn cấp cho thiết bị.Thiết kế khung cơ khí cho
thiết bị, thiết kế bộ phận thu gom rác. Hoàn thiện sản phẩm

78

Đại học

Thiết kế bộ thu phát tín
hiệu từ xa cho máy hút
tác tự động trên mặt nước

Tạ Văn

Thắng

Lê Hùng Linh

Tìm hiểu về bộ điều khiển từ xa (bộ thu, phát), tìm hiều động
cơ và bộ nguồn cấp cho thiết bị.Thiết kế khung cơ khí cho
thiết bị, thiết kế bộ phận thu gom rác. Hoàn thiện sản phẩm

79

Đại học

Xây dựng hệ thống giám
sát nhiệt độ và độ ẩm
phòng trong gia đình
qua internet

Đinh Văn

Thành

Đào Tô Hiệu

- Xây dựng hệ thống có chức năng giám sát nhiệt độ độ ẩm
phòng trong gia đình qua internet mà không cần đến máy chủ
server cồng kềnh lại ngốn điện năng nhưng người dùng vẫn
có thể giám sát ở bất cứ nơi đâu.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

TT
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TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

80

Đại học

Giải pháp kết hợp mạng
di động và truyền thông
không dây, ứng dụng
điều khiển thiết bị từ xa

Phạm Bá

Huy

Đào Tô Hiệu

81

Đại học

Xây dựng hệ thống báo
phòng bệnh từ xa ứng
dụng truyền thông
không dây

Trương Duy

Hòa

Đào Tô Hiệu

NỘI DUNG TÓM TẮT
- Ứng dụng giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng trẻ sơ sinh hay
phòng cho người bệnh tại gia đình.
- Ứng dụng giám sát nhiệt độ, độ ẩm tại các trang trại chăn
nuôi gia súc gia cầm.
- Phát triển từ thành quả thực tập tốt nghiệp về hệ thống giám
sát qua camera.
- Xây dựng thành công hệ thống giám sát nhiệt độ độ ẩm chỉ
với 1 thiết bị giám sát kết nối đến internet qua modem gia
đình rất tiện lợi mà tiết kiệm chi phí, có tính ứng dụng cao
Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua mạng di
động, kết hợp với truyền thông không dây có hồi đáp. Nội
dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp truyền nhận thông tin từ xa qua
mạng di động.
- Nghiên cứu truyền thông không dây sử dụng sóng RF có hồi đáp
- Nghiên cứu phương pháp lưu trữ và đọc dữ liệu từ bộ nhớ
EEPROM.
- Nghiên cứu phương pháp điều khiển từ xa bằng cách kết
hợp mạng di động và truyền thông không dây.
- Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bởi cuộc gọi thoại và tin
nhắn SMS.
Mục tiêu nghiên cứu của đồ án nhằm ứng dụng công nghệ
truyền thông không dây trong lĩnh vực y tế nhằm xây dựng một
hệ thống báo phòng bệnh từ xa tại các bệnh viện hiện đại, nâng
cao chất lượng phục vụ người bệnh. Chức năng hệ thống:
- Hệ thống báo được chính xác số phòng và vị trí giường
bệnh, hiển thị lên LCD và cảnh báo chuông cho nhân viên
trực tại bệnh viện.
- Hệ thống cảnh báo chính xác và nhanh chóng đến phòng
trực khi người bệnh nhấn nút cảnh báo trên thiết bị, tiết kiệm
thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện.
- Hệ thống đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế, nhỏ gọn, không
ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh nhân và bệnh viện.

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

82

Đại học

Xây dựng hệ thống quản
lí chiếu sáng công cộng
sử dụng WSN
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Đại học
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Lục Phương
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Duy

Đặng Văn Ngọc

Nghiên cứu về mạng cảm biến không dây.
+ Nghiên cứu cấu trúc và chỉ số Arduino, Xbee.
+ Nghiên cứu hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng.
+ Xây dựng lưu đồ thuật toán.
+ Xây dựng hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng sử dụng
WSN hoàn chỉnh đúng yêu cầu của đồ án.
Nghiên cứu về mạng cảm biến không dây.
+ Nghiên cứu cấu trúc và chỉ số Arduino, Xbee. Xây dựng hệ
thống thu nhập thông số bụi tại các khu công nghiệp sử dụng
WSN

Xây dựng hệ thống thu
Nguyễn Bá
nhập thông số bụi tại các
khu công nghiệp sử
dụng WSN

Hùng

Đặng Văn Ngọc

Đại học

Chế tạo robot lễ tân cho
tòa nhà C1 - Trường Đại
học Công nghệ Thông
tin và Truyền thông

Lê Hồng

Phúc

Đặng Văn Ngọc

Thiết kế được robot có khả năng thực hiện nhưng yêu cầu đặt
ra như: chào hỏi, giao tiếp với người dùng, cung cấp thông
tin cho người dùng, di chuyển trong khi vực hoạt động
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Đại học

Xây dựng hệ thống điều
khiển thiết bị bằng
giọng nói thông qua
mạng không dây

Nguyễn Văn
Đức

Hòa

Đặng Văn Ngọc

nghiên cứu và hiểu được cách giao tiếp giữa arduino với
LAPView, năm được các khối cơ bản của LabVIEW từ đó
ứng dụng thực tế phát triển về sau, nắm bắt được cách giao
tiếp mạng truyền thông không dây sử dụng Xbee, là tiền đề
cho sự phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây.
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Đại học

Nguyễn Văn

Tưởng

Đặng Văn Ngọc

Xây dựng thuật toán, chương trình tìm vị tri sạc pin cho robot
lễ tân
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Đại học

Xây dựng thuật toán,
chương trình tìm vị tri
sạc pin cho robot lễ tân
Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho một chung
cư 89 Phùng Hưng

Vũ Văn

Lương

Lê Thị Thu
Huyền

Khảo sát về chung cư, xác định phụ tải tính toán, chọn và
kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp điện toàn hệ
thống

88

Đại học

Thiết kế cung cấp điện
cho trường Đại học
Kinh tế và Quản trị kinh
doanh, Đại học Thái
Nguyên

Trần Văn

Quốc

Lê Thị Thu
Huyền

Khảo sát về Trường ĐH KT&QTKD, xác định phụ tải tính
toán, chọn và kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ nguyên lý
cấp điện toàn hệ thống
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Đại học

Thiết kế hệ thống chiếu
sáng cho tuyến đường
Chùa Hà

Phó Hữu

Trường

Lê Thị Thu
Huyền

Khảo sát về tuyến đường, đưa ra phương án thiết kế, xác định
phụ tải tính toán, chọn và kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ
nguyên lý cấp điện toàn hệ thống
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện tòa nhà chung
cư Tiến Bộ

Nguyễn Văn

Mạnh

Lê Thị Thu
Huyền

Khảo sát về chung cư, xác định phụ tải tính toán, chọn và
kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp điện toàn hệ
thống
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Đại học

Thiết kế cung cấp điện
cho tòa nhà chung cư
Horizon

Trần Ngọc

Linh

Lê Thị Thu
Huyền

Khảo sát về chung cư, xác định phụ tải tính toán, chọn và
kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp điện toàn hệ
thống
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho phân
xưởng cơ khí và Nhà
máy Z118

Trương Thế

Anh

Nguyễn Công
Khoa

Khảo sát về phân xưởng cơ khí và toàn bộ nhà máy, xác định
phụ tải tính toán, chọn và kiểm tra thiết bị điện, đưa ra sơ đồ
nguyên lý cấp điện toàn hệ thống
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Đại học

Thiết kế và chế tạo robot Thạch Văn
4 bánh điều khiển bằng
smartphone

Đại

Nguyễn Công
Khoa

Tổng quan về robot, thiết kế và chế tạo được robot 4 bánh
điều khiển bằng smartphone.

94

Đại học

Xây dựng hệ thống giám
sát và điều khiển nhiệt
độ, độ ẩm trong lò sấy
gỗ

Phạm Văn

Mười

Trần Xuân Trọng

Thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển và giám sát nhiệt độ,độ
ẩm tự động cho lò sấy gỗ. Các thông số về nhiệt độ, độ ẩm
được điều khiển tự động theo từng loại gỗ, từng giai đoạn sấy
gỗ.

95

Đại học

Xây dựng bộ điều khiển
động từ xa động cơ một
chiều và động cơ bằng
sóng RF

Nguyễn Duy

Trần Xuân Trọng

Thiết kế, chế tạo mô hình có khả năng điều khiển và giám sát
từ xa động cơ điện một chiều và động cơ bước thông qua
sóng RF.

Xây dựng hệ thống an
ninh và chiếu sáng tự
động cho nhà thông
minh

Dương Văn

Trần Xuân Trọng

Thiết kế chế tạo mô hình nhà thông minh có khả năng tự
động chiếu sáng, đóng mở cửa bằng mật khẩu, hoặc điều
khiển từ xa, ngoài ra hệ thống có chức năng tự báo động khi
có đột nhập
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Đại học
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Khương

Ba
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Đại học

Thiết kế chế tạo máy ép
bánh tự động

Phạm Thị

Cúc

Trần Xuân Trọng

Thiết kế, chế tạo mô hình máy ép bánh tự động theo kích
thước cho trước.
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Đại học

Xây dựng hệ thống băng tải
phân loại sản phẩm dùng
cảm biến trọng lượng

Nguyễn Văn

Minh

Trần Xuân Trọng

Thiết kế, chế tạo mô hình có khả năng tự động cân và phân
loại sản phẩm theo khối lượng. Giá trị đặt có thể thay đổi
bằng nút bấm.
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Đại học

Điều khiển, ổn định tốc
độ động cơ một chiều sử
dụng thuật toán PID và
hiển thị trên phần mềm
LabVIEW

Phạm Bá

Thế

Đào Quang Bình

Nghiên cứu thueets toán PID, phân tích thiết kế hệ thống điều
khiển ổn định tốc độ động cơ theo thuật toán PID. Tìm hiểu
phần mềm Labview, tạo giao diện người dùng hiển thị trên
máy tính sử dụng phần mềm Labview và phân tích thiết kế bộ
điều khiển PID để điều khiển tốc độ động cơ một chiều
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Đại học

Thiết kế hệ thống giám
sát và điều khiển qua
mạng RS485 ứng dụng
trong nhà thông minh

Ngô Đình

Hưng

Đào Quang Bình

Tìm hiểu về mạng RS485, tìm hiểu các chuẩn truyền thông
phân tích và thiết kế hệ thống: cấu hình, phần cứng, phần
mềm.
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Đại học

Thiết kế hệ thống cảnh
báo tàu hỏa sử dụng
mạng cảm biến không
dây

Thân Văn

Dương

Đào Quang Bình

Tìm hiểu về mạng cảm biến không dây, các chuẩn truyền
thông không dây. Phân tích thiết kế hệ thống: cấu hình, phần
cứng, phần mềm
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Đại học

Thiết kế hệ thống
Gateway BluetoothZigbee ứng dụng trong
nhà thông minh

Lê Văn

Thanh

Đào Quang Bình

Tìm hiểu về mạng cảm biến không dây, các chuẩn truyền
thông không dây. Khỏa sát và phân tích đưa ra phương án tối
ưu để thiết kế hệ thống. Viết phần mềm điều khiển cho điện
thoại android, viết chương trình và thiết kế phầ cứng, phần
mềm.
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Đại học

Thiết kế hệ thống giám
sát bụi sử dụng mạng
cảm biến không dây

Nguyễn Văn

Trường

Đào Quang Bình

Tìm hiểu về mạng cảm biến không dây, các chuẩn truyền
thông không dây. Phân tích thiết kế hệ thống: cấu hình, phần
cứng, phần mềm
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho phân
xưởng cơ khí số 01A và
Nhà máy A212 Bộ quốc
phòng

Phạm Thế

Duyệt

Nguyễn Thị Hiền

- Phân biệt phụ tải điện, Phân tích yêu cầu cung cấp điện cho
hộ phụ tải.
- Xác định phụ tải tính toán cho một Phân xưởng cơ khí.
- Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Phân xưởng và toàn
nhà máy.
- Chọn và kiểm tra các Thiết bị trong mạng điện.
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Đại học

Thiết kế hệ thống điều
khiển từ xa Bluetooth
cho ca nô

Hà Văn

Hiển

Nguyễn Thị Hiền

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống.
- Tìm hiều về các module sử dụng trong đề tài.
- Thiết kế được mô hình cano điều khiển sử dụng kết nối
bluetooth.
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Đại học

Thiết kế và thi công hệ
thống điều khiển cánh
tay robot qua
smartphone

Nguyễn
Đăng

Thống

Nguyễn Văn
Dương
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Đại học

Nông nghiệp thông
minh ứng dụng Internet
Ofthing

Hoàng Văn

Nam

Nguyễn Văn
Dương
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Đại học

Nguyễn Văn

Duy

Nguyễn Văn
Dương

110

Đại học

Hệ thống chấm công
nhân viên ứng dụng
công nghệ RFID
Xây dựng thiết kế hệ
thống cảm biến vị trí
trên xe điện tự hành

Hà Minh

Phương

Vũ Thạch Dương

Tìm hiểu về công nghệ in 3D, công nghệ truyền thông không
dây, tìm hiểu các linh kiện chính được sử dụng: Module
bluetooth HC05, Kit MSP-EXP430G2, động cơ servo. Thiết
kế khung cơ khí trên Solidworks drawing và thi công khung
cơ khí bằng máy in 3D, xây dựng app trên smartphone
android với Mit app inventor. Viết chương trình điều khiển
hệ thống cho vi điều khiển MSP430G2553
Tìm hiểu về Internet Of things, các linh kiện điện tử chính
được sử dụng: module bluetooth HC05, bộ điều khiển trung
tâm, LCD 1602, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến cường
độ sáng, động cơ bơm nước, động cơ phun sương,.. Xây dựng
app điều khiển và giám sát trên smart phone android với MIT
app inventor. Viết chương trình cho vi điều khiển
Tìm hiểu về công nghệ RFID, module đọc thẻ RFID-RC522
và phần mềm Visual studio. Lập trình thiết kế hệ thống chám
công cho nhân viên
Tìm hiểu hệ thống cảm biến vị trí trên xe điện tự hành, phân
tích chức năng của hệ thống và xây dựng sơ đồ, nguyên lý
hoạt động của hệ thống. Thiết kế giao diện xây dựng mạch
thực của hệ thống
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Đại học
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Đại học
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Đại học
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Đại học
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HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

Xây dựng chương trình
điều khiển đơn giản cho
xe điện tự hành
Thiết kế, chế tạo cơ cấu
chuyển hướng cho xe
điện tự hành

Thân Văn

Phú

Vũ Thạch Dương

Tìm hiểu hệ thống cảm biến vị trí trên xe điện tự hành,phân
tích chức năng của hệ thống. Thiết kế giao diện của hệ thống,
thi công xây dựng mạch thật của hệ thống
Khảo sát, nghiên cứu các loại xe điện trên thị trường, đưa ra
sơ đồ tổng quan của cơ cấu chuyển hướng xe điện. Thiết kế
giao diện của hệ thống, thi công xây dựng mạch thật của hệ
thống

Trịnh Bá

Đức

Vũ Thạch Dương

Thiết kế, chế tạo mạch
điều khiển động cơ
chuyển động chính của
xe điện tự hành
Điều khiển và giám sát
hệ thống trộn sơn tự
động sử dụng PLC S71200 và HMI

Hoàng Huy

Chánh

Vũ Thạch Dương

Nghiên cứu về mạch điều khiển động cơ chuyển động chính
của xe, phân tích thiết kế hệ thống phần cứng, phần mềm.

Ngô Thu

Trang

Đỗ Thị Mai

Đại học

Điều khiển và giám sát
dây chuyền hệ thống
cung cấp và kiểm tra sản
phẩm

Nguyễn Văn

Tài

Đỗ Thị Mai

Đại học

Điều khiển và giám sát
dây chuyền hệ thống
phân loại và đếm sản
phẩm sử dụng PLC S71200

Thân Đức

Lâm

Đỗ Thị Mai

-Tìm hiểu hệ thống trộn sơn tự động trong thực tế;
- Phân tích thiết kế hệ thống, lựa chọn phần cứng; ghép nối
hệ thống;
- Cấu hình mạng; cấu hình phần cứng;
- Xây dựng thuật toán; viết chương trình điều khiển; thiết kế
giao diện giám sát.
- Tìm hiểu hệ thống cung cấp và kiểm tra sản phẩm trong dây
chuyền sản xuất linh hoạt;
- Phân tích thiết kế hệ thống, lựa chọn phần cứng; ghép nối
hệ thống;
- Cấu hình mạng; cấu hình phần cứng;
- Xây dựng thuật toán; viết chương trình điều khiển; thiết kế
giao diện giám sát.
- Tìm hiểu hệ thống phân loại sản phẩm và đếm sản phẩm
trong dây chuyền sản xuất linh hoạt;
- Phân tích thiết kế hệ thống, lựa chọn phần cứng; ghép nối
hệ thống;
- Cấu hình mạng; cấu hình phần cứng;
- Xây dựng thuật toán; viết chương trình điều khiển; thiết kế
giao diện giám sát.
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Đại học

Thiết kế máy vẽ CNC
mini sử dụng arduino

Đàm Văn

Dân

Đỗ Thị Mai

Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng máy CNC trong thực tế; phân
tich thiết kế, lựa chọn phần cứng, xây dựng phần cứng máy
CNC mini; lập trình điều khiển máy CNC theo một số yêu
cầu cụ thể
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Đại học

Thiết kế và chế tạo thiết
bị diệt côn trùng có hại
dùng năng lượng mặt
trời

Lê Đăng

Thắng

Phạm Đức Long

Thiết kế và chế tạo bẫy côn trùng có hại dùng pin mặt trời
điều khiển trên cơ sở Adruino.
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Đại học

Thiết kế hệ thống điều
khiển thang máy tòa nhà
8 tầng sử dụng PLC và
biến tần

Đồng Thanh

Hùng

Lê Mạnh Hữu

Tìm hiểu về thang máy.
- Tìm hiểu về PLC và biến tần.
- Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy tòa nhà 8 tầng sử
dụng PLC và biến tần
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho xưởng và
nhà máy cơ khí Yên
Thành

Nguyễn Viết

Hải

Nguyễn Thị
Thanh Bình

Tìm hiểu, xác định phụ tải tính toán cho từng khu và phân
xưởng của Nhà máy; từ đó thiết kế hệ thống cung cấp cho
toàn Nhà máy
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho nhà máy cơ
khí 19-5 công ty kim
loại màu Thái Nguyên.

Nguyễn
Thanh

Tùng

Nguyễn Thị
Thanh Bình

Tìm hiểu, xác định phụ tải tính toán cho Nhà máy, tính chọn
thiết bị bảo vệ, chống xét, từ đó thiết kế hệ thống cung cấp
diện cho toàn Nhà máy
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Đại học

Thiết kế hệ thống cung
cấp điện cho một tòa
nhà 7 tầng Opera View.

Nguyễn Thế

Thành

Nguyễn Thị
Thanh Bình
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Đại học

Phân tích và kiểm tra hệ
thống khởi động ô tô
Toyota Vios

Ngọc Văn

Thảo

Nguyễn Vôn Dim

Xác định phụ tải tính toán cho toàn nhà 7 tầng Opera View,
từ đó thiết kế hệ thống chiếu sáng cho toàn nhà, xây dựng
phương án cung cấp điện, tính chọn các thiết bị, hệ thống bảo
vệ và hoàn thiện toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho toàn nhà
• Phân tích cơ sở lý thuyết về hệ thống khởi động trên ô tô
• Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí hoạt động, thông số kĩ thuật các
thành phần của hệ thống khởi động
• Tính toán và và kiểm tra các thông số khởi động
• Phân tích, đánh giá sự cố khởi động thường gặp ô tô Vios

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
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Đại học

Khảo sát và kiểm
nghiệm hệ thống lái trợ
lực điện ô tô Huyndai
Santafe

Nguyễn
Minh

Công

Nguyễn Vôn Dim

• Phân tích cơ sở lý thuyết chung về hệ thống lái của xe ô tô
• Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các thông số kỹ
thuật của hệ thống lái ô tô Huyndai Santafe
• Tính toán, kiểm tra hệ thống lái ô tô Huyndai Santafe
• Chẩn đoán những hư hỏng của hệ thống lái trên ô tô
Huyndai Santafe
• Đề xuất các biện pháp khắc phục, bảo dưỡng và sửa chữa
những hư hỏng của hệ thống lái
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Đại học

Khảo sát và kiểm
nghiệm hệ thống lái trợ
lực điện ô tô Huyndai
Grand i10

Nguyễn Văn

Phương

Nguyễn Vôn Dim

• Phân tích cơ sở lý thuyết chung về hệ thống lái của xe ô tô
• Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các thông số kỹ
thuật của hệ thống lái ô tô Huyndai Grand i10
• Tính toán, kiểm tra hệ thống lái ô tô Huyndai Grand i10
• Chẩn đoán những hư hỏng của hệ thống lái trên ô tô
Huyndai Grand i10
• Đề xuất các biện pháp khắc phục, bảo dưỡng và sửa chữa
những hư hỏng của hệ thống lái
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Đại học

Hệ thống phun xăng
điện tử EFI/TCCS và
chuẩn đoán

Nguyễn Văn

Tấn

Nguyễn Vôn Dim

• Khái quát về hệ thống phun xăng điện tử EFI/TCCS
• Tìm hiểu phân loại và kết cấu của hệ thống phun xăng điện
tử
• Hệ thống điều khiển điện tử EFI/TCCS trên động cơ 5A FE
• Khối xử lý ECU và chức năng tự chuẩn đoán của ECU
• Hệ thống chuẩn đoán thống nhất tích hợp OBD
• Chuẩn đoán và kết nối với thiết bị kiểm tra
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Đại học

Tìm hiểu hệ thống kiểm
soát ổn định điện tử
VSC trên xe Toyota
Camry 2017 và quá
trình bảo dưỡng

Phùng Ngọc

Ánh

Nguyễn Vôn Dim

• Xác định trạng thái vận hành của xe
• Cấu tạo hoạt động của hệ thống VSC
• Quá trình bảo dưỡng hệ thống VSC

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
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Đại học

Tính toán, thiết kế và
mô phỏng hệ thống
động lực ô tô điện EV
với phần mềm
ADVISOR

Vũ Văn

Linh

Nguyễn Vôn Dim

• Phân tích cơ sở lý thuyết hệ động lực ứng dụng trong xe ô
tô điện
• Tìm hiểu các hệ dẫn động trong ô tô
• Thiết kế, tính toán hệ động lực cho ô tô điện EV
• Mô phỏng hệ động lực cho ô tô điện EV bằng phần mềm
ADVISOR
• Phân tích, đánh giá kết quả mô phỏng trên phần mềm
ADVISOR
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Đại học

Phân tích cơ sở lý thuyết
và mô phỏng hoạt động
một số cảm biến trên ô
tô

Đỗ Văn

Toản

Nguyễn Vôn Dim

• Phân tích cơ sở lý thuyết của các cảm biến trên xe ô tô
• Tìm hiểu các loại cảm biến thông dụng trên ô tô
• Mô phỏng hoạt động của các cảm biến thông dụng trên xe ô
tô bằng phần mềm máy tính
• Kiểm tra, đánh giá và chẩn đoán những hư hỏng của các
cảm biến trên ô tô
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Đại học

Tìm hiểu về kỹ thuật
chuẩn đoán ô tô và ứng
dụng hệ thống chẩn
đoán OBD II.

Kiều Văn

Kiên

Nguyễn Vôn Dim
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Đại học

Nguyễn Văn

Hoài

Trần Tuấn Việt
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Đại học

Nghiên cứu về hệ thống
khởi động trên xe Vios
2009
Nghiên cứu hệ thống
điều hòa trên xe Module
thực hành Vitz

Bùi Quốc

Khánh

Trần Tuấn Việt

• Phân tích cơ sở lý thuyết phương pháp lý luận xác định
trạng thái kỹ thuật ô tô
• Tìm hiểu các phương pháp chẩn đoán kỹ thuật các hệ thống,
cụm trên ô tô
• Tìm hiểu hệ thống OBD II trên ô tô
• Giải thích ý nghĩa của m lỗi OBD II trên ô tô
• Kiểm tra, đánh giá và chẩn đoán những hư hỏng của ô tô
bằng thiết bị chẩn đoán lỗi
- Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống khởi động
trên xe VIOS 2009;
- Quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng hệ thống khởi động
- Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa trên
module thực hành Vitz;
- Quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng hệ thống điều hòa;
- Có thể xây dựng một số bài thực hành trên module thực
hành Vitz.
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Đại học

Nghiên cứu hệ thống
phanh chống bó cứng
ABS trên xe Toyota
Vios 2009

Nguyễn Văn

Khánh

Trần Tuấn Việt

- Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phanh chống
bó cứng ABS trên xe Toyota Vios 2009;
- Quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng hệ thống
phánh;
- Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
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Đại học

Nghiên cứu về hệ thống
trợ lực lái trên xe Hino
300

Nguyễn Đình

Tuấn

Trần Tuấn Việt
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Đại học

Nguyễn
Hồng

Thái

Trần Tuấn Việt
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Đại học

Nghiên cứu hệ thống
phanh chống bó cứng
ABS trên module thực
hành Vitz
Khảo sát và kiểm
nghiệm hệ thống lái trợ
lực điện xe Camry 2.5 Q

Nguyễn Văn

Quang

Lương Quang
Huy
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Đại học

Nghiên cứu hệ thống
phanh ABS trên xe
Fortuner 2009

Hoàng Văn

Tuyên

Lương Quang
Huy

- Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống trợ lực lái
trên xe Hino 300;
- Quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng hệ thống trợ
lực lái;
- Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
- Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phanh chống
bó cứng ABS trên module thực hành Vitz;
- Quy trình kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng hệ thống
phanh;
Nội dung đề tài gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan hệ thống lái trợ lực điện trên xe ô tô.
Chương 2: Phân tích kết cấu hệ thống lái xe Toyota Camry
2.5Q.
Chương 3: Tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe
Toyota Camry 2.5Q.
Chương 4: Kiểm tra và sửa chữa hệ thống lái xe Toyota
Camry 2.5Q
Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ
thống phanh ABS. Chương 2: Hệ thống phanh ABS trên xe
Toyota Fortuner 2009. Chương 3: Những hư hỏng và cách
khắc phục của hệ thống phanh ABS
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Đại học

Nghiên cứu và khảo sát
hệ thống điện thân xe
Toyota Corolla 2010

Lê Đức

Tiến

Lương Quang
Huy

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống
điện thân xe. Chương 2: Hệ thống điện thân xe Toyota
Corolla 2010. Chương 3: Chấn đoán hư hỏng và khắc phục
một số chi tiết
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Đại học

Nghiên cứu và khai thác
hệ thống phun xăng điện
tử trực tiếp GDI
(Gasoline Direct
Injection)

Dương Đức

Anh

Lương Quang
Huy

Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống
phun xăng điện tử. Chương 2: Hệ thống phun xăng trực tiếp.
Chương 3:Những hư hỏng thường gặp, bảo dưỡng và sửa
chữa hệ thống phun xăng trực tiếp.
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Đại học

Nghiên cứu và khai thác
hệ thống phun xăng điện
tử gián tiếp EFI

Hà Quảng

Tuyến

Lương Quang
Huy

Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan hệ
thống phun xăng điện tử. Chương 2: Hệ thống phun xăng
điện tử gián tiếp EFI. Chương 3: Các hư hỏng thường gặp và
cách khắc phục
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Đại học

Khai thác hệ thống
phanh ABS trên xe
Toyota Camry 2.5Q
2015

Đào Đắc

Dũng

Nguyễn Văn Giáp

Tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo hệ thống phanh, tìm hiểu cơ sở
lý thuyết hệ thống phanh và vận dụng lý thuyết vào phân tích
hệ thống phanh
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Đại học

Tìm hiểu hệ thống trợ
lái điện trên xe Toyota
Vios 2016

Cám Văn

Sáng

Nguyễn Văn Giáp

Tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo hệ thống lái, tìm hiểu cơ sở lý
thuyết hệ thống lái và vận dụng lý thuyết vào phân tích hệ
thống lái
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Đại học

Khảo sát hệ thống
truyền động hộp số trên
xe ô tô Toyota Camry
V3.0 năm 2016

Trần Văn

Hạ

Nguyễn Văn Giáp

Tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo hệ thống truyền động hộp số, tìm
hiểu cơ sở lý thuyết hệ thống truyền động hộp số và vận
dụng lý thuyết vào phân tích hệ thống truyền động hộp số
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Đại học

Khai thác hệ thống điều
hòa không khí trên xe
Toyota Vios 2009

Phạm Ngọc

Hùng

Nguyễn Văn Giáp

Tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo hệ thống điều hòa, tìm hiểu cơ
sở lý thuyết hệ thống điều hòa và vận dụng lý thuyết vào
phân tích hệ thống điều hòa
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Đại học

Tìm hiểu về hệ thống
phun xăng điện tử trên
xe Toyota Altis 2010

Triệu Hồng

Hải

Nguyễn Văn Giáp

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, cấu tạo, nguyên lý và xây dựng mô
hình thuật toán vận dụng vào hệ thống động cơ cụ thể
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Đại học

Thiết kế và chế tạo đồng
hồ điện tử hiển thị tốc
độ cho xe ô tô

Đặng Huy

Hoàng

Vũ Thành Vinh
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Đại học

Tìm hiểu và tính toán
thiết kế hộp số 5 cấp
trên ô tô

Nguyễn
Tuấn

Anh

Vũ Thành Vinh
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Đại học

Tìm hiểu hệ thống điện
thân xe trên xe Ford
Focus

Phạm Văn

Thanh

Lê Mạnh Hữu

Tổng quan về hệ thống điện thân xe trên xe Ford Focus.
- Tìm hiểu chi tiết hệ thống điện thân xe trên xe Ford Focus.
- Xây dụng quy trình chẩn đoán, kiểm tra và bảo dưỡng một
số hệ thống điện thân xe trên xe Ford Focus.
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Đại học

Nghiên cứu hệ thống
cảm biến trên xe ô tô
Toyota Vios 2008

Bùi Bá

Du

Lê Mạnh Hữu

Tìm hiểu lý thuyết về cảm biến và đo lường.
- Tìm hiểu hệ thống cảm biến trên xe ô tô Toyota Vios 2008.
- Xây dựng quy trình chẩn đoán, kiểm tra và bảo dưỡng hệ
thống cảm biến trên xe ô tô.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
Nghiên cứu sơ đồ hệ thống mạng thông tin CAN trên ô tô,
thành phần truyền thông trong hệ thống thông tin CAN. Tìm
hiểu cơ chế và cách thức chỉ thị tốc độ vòng tua máy, tốc độ
xe trên ô tô Toyota Vitz (Nhật Bản) hoặc Toyota Yaris ( Việt
Nam), chế tạo thiết bị thu thập và phân tích dữ liệu gửi về từ
ECU động cơ (ECM) sau đó hiển thị tốc độ vòng tua máy,
tốc độ xe lên màn hình điện tử thay thế cho kim chỉ thị tốc độ
cổ điển
Nghiên cứu công nghệ định vị GPRS và công nghệ
GSM/GPRS ứng dụng trong đồ án, nghiên cứu cấu trúc phần
cứng và phương thức ghép nối của kit xử lý Arduino và
module sim 808. Nghiên cứu tập lệnh AT của module sim
808 nhằm xây dựng phần mềm ứng dụng trong đồ án. Tìm
hiểu phương thức ghép nối giữa cảm biến đo nồng độ bụi của
môi trường và cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm với kit Arduino
lập trình thực hiện đọc các thống số từ các cảm biến trên.
Nghiên cứu giao thức TCP/IP và phương thức HTTP/GET
nhằm thực hiện đẩy dữ liệu từ cảm biến tốc độ xe lên server
qua mạng GPRS. Lập trình web server thực hiện nhúng tọa
độ thu được từ xe gửi lên server vào google map nhằm hiển
thị vị trí của xe, lập trình lưu trữ dữ liệu bao gồm lộ trình của
xe và tốc độ xe khi có yêu cầu
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Đại học

TÊN ĐỀ TÀI
Tìm hiểu hệ thống đánh
lửa trên xe ô tô Toyota
Fortuner

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN
Lê Mạnh

Quân

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG DẪN
Lê Mạnh Hữu

NỘI DUNG TÓM TẮT
Tìm hiểu tổng quan về hệ thống đánh lửa.
- Tìm hiểu hệ thống đánh lửa trên xe ô tô Toyota Fortuner.
- Xây dựng quy trình kiểm tra bảo dưỡng hệ thống đánh lửa
xe ô tô Toyota Fortuner.

3) Khoa Hệ thống thông tin kinh tế:
HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

1

Đại học

Ứng dụng Công nghệ
thông tin vào công tác
quản lý văn bản tại
UBND xã Võng La Đông Anh - Hà Nội

Hà Thị
Kim

Anh

Lê Anh Tú

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
văn bản tại UBND x Võng La; 2). Phân tích và thiết kế
quy trình quản lý văn bản; 3). Xây dựng chương trình
quản lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại x .

2

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
lưu trữ tại UBND x
Chiềng Lao, huyện
Mường La, tỉnh Sơn La

Quàng
Văn

Cơi

Đoàn Đức
Hải

Đề tài Khóa luận tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính:
1). Tổng quan về công tác lưu trữ ; 2). Khảo sát thực
trạng công tác lưu trữ tại UBND x Chiềng Lao, huyện
Mường La, tỉnh Sơn La; 3). Xây dựng chương trình
ứng dụng nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại UBND
x Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

3

Đại học

Ứng dụng Công nghệ
Thông tin trong công tác
quản lý văn bản tại
UBND xã Minh Xuân,
huyện Lục Yên, tỉnh Yên
Bái

Triệu
Minh

Điền

Đoàn Đức
Hải

Đề tài Khóa luận tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính: 1).
Tổng quan về qcông tác quản lý văn bản; 2). Khảo sát thực
trạng công tác quản lý văn bản tại UBND x Minh Xuân,
huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; 3). Xây dựng chương trình
ứng dụng nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản tại
UBND x Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2
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Đại học

Ứng dụng phần mềm MS
Excel trong công tác quản
lý văn bản tại UBND
huyện Ứng Hòa-thành
phố Hà Nội

Trần Thị Diệu

Đỗ Năng
Thắng

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
4 vấn đề chính:
1) Nghiên cứu tổng quan tài liệu về văn bản và công tác
quản lý văn bản
2) Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý văn
bản tại UBND huyện Ứng Hòa, Hà Nội
3) Phân tích và thiết kế quy trình quản lý văn bản đi và
đến tại UBND huyện Ứng Hòa, Hà Nội
4) Nghiên cứu và Ứng dụng phần mềm MS Excel vào
hỗ trợ công tác quản lý văn bản tại UBND huyện Ứng
Hòa, Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác
quản lý văn.

5

Đại học

Giải pháp quản lý hồ sơ
cán bộ công chức tại
UBND huyện Thạch An Cao Bằng

Hoàng
Thị

Diệu

Nguyễn
Văn Giáp

Khóa luận đi sâu nghiên cứu và đề xuất giải pháp công
tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tại UBND huyện
Thạch An - Cao bằng. Khóa luận gồm các nội dung
sau: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết liên quan tới quản lý hồ
sơ cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước;
Thực trạng công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tại
địa phương; Nội dung cuối tác giả đi sâu trình bày các
kết quả và giải pháp ứng dụng tin học trong công tác
quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tại UBND huyện
Thạch An - Cao Bằng.

6

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động
quản lý nhân sự tại công
ty TNHH Zinhomie

Nguyễn
Đức

Duy

Đỗ Văn
Đại

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Hà
Văn Đề tài Khóa luận tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính:
Vương
1). Tổng quan về quản lý nhân sự nói chung và công tác
tuyển dụng nói riêng; 2). Khảo sát thực trạng công tác
tuyển dụng tại Công ty TNHH Zinhomie; 3). Ứng dụng
phần mềm HR manager trong công tác tuyển dụng tại
đơn vị.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2
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Đại học

Nâng cao hiệu quả công
tác đào tạo nguồn nhân
lực nhân viên văn phòng
tại công ty cổ phần chế
tạo máy Vinacomin, tỉnh
Quảng Ninh

Đỗ Thị
Mỹ

Duyên

Nguyễn
Thu Hằng

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Cơ sở lý luận chung về công tác đào
tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; 2). Thực trạng
công tác đào tạo nguồn nhân lực nhân viên văn phòng
tại công ty cổ phần chế tạo máy Vinacomin tỉnh Quảng
Ninh; 3).Ứng dụng phần mềm Misa Hrm.net 2013 vào
công tác đào tạo nguồn nhân lực nhân viên văn phòng
tại công ty cổ phần chế tạo máy Vinacomin tỉnh Quảng
Ninh

8

Đại học

Nâng cao hiệu quả trong
công tác quản lý hồ sơ
cán bộ, công chức tại
UBND huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn
Thị Thu

Hà

Đinh Thị
Nguyên

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính:
1. Tìm hiểu khái quát chung về quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức
2. Nghiên cứu thực trạng về quản lý hồ sơ cán bộ, công
chức tại UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Ứng dụng Microsoft Excel vào quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức tại UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

9

Đại học

Nâng cao hiệu quả sử
dụng phần mềm Hộ tịch
trong công tác quản lý hộ
tịch tại UBND x Tam
Đa, huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang

Lê Thị
Thúy

Hằng

Đỗ Văn
Đại

10

Đại học

Nghiên cứu và ứng dụng
phần mềm ESSENTIAL
PIM trong công tác quản
lý lịch làm việc tại trung
tâm hỗ trợ doanh nghiệp
tỉnh Thái Nguyên

Ma Thị

Hạnh

Đinh T
Ngọc Oanh

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Lê
Hoài Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
Giang
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác hộ tịch
tại UBND x Tam Đa; 2). Phân tích và thiết kế quy
trình quản lý hộ tịch tại UBND x ; 3). Ứng dụng phần
mềm hộ tịch vào công tác quản lý hộ tịch tại UBND x
nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác này
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
lịch làm việc tại Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh
Thái Nguyên; 2). Phân tích và thiết kế quy trình quản lý
lịch làm việc tại đơn vị; 3). Ứng dụng phần mềm
ESSENTIAL PIM trong công tác quản lý lịch làm việc
tại đơn vị.
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Đại học

Ứng dụng phần mềm
chính quyền điện tử vào
công tác quản lý văn lý
bản tại UBND x Quảng
Long huyện Hải Hà tỉnh
Quảng Ninh

Hoàng
Thị

Hiên

12

Đại học

Ứng dụng Công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý hộ khẩu các hộ
gia đình định canh định
cư tại phòng Dân tộc huyện Si Ma Cai - tỉnh
Lào Cai

Cư Thị

Hồ

13

Đại học

Hà Thị

Hồng

14

Đại học

Hoàng
Thị

Huệ

15

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý văn bản tại Ủy
ban nhân dân huyện Vũ
Thư – tỉnh Thái Bình
Nâng cao hiệu quả công tác
truyền thông Văn hóa – Xã
hội tại Ủy ban nhân dân x
Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên bằng ứng
dụng Jwed
Ứng dụng phần mềm
Microsoft Excel vào quản
lý trang thiết bị văn phòng
tại Công ty TNHH Ngọc
Anh, Thái Nguyên

Hoàng
Thị Thu

Hương

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Nguyễn
Văn Huân

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
văn bản tại UBND x Quảng Long; 2). Phân tích và
thiết kế quy trình quản lý văn bản tại UBND x ; 3).
Ứng dụng phần mềm Chính quyền điện tử vào hỗ trợ
quản lý văn bản tại UBND x nhằm nâng cao hiệu quả
cho công tác quản lý văn bản.
Đỗ Văn
Hà
Văn Đề tài Khóa luận tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính:
Đại
Vương
1). Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về công tác quản lý hộ
khẩu, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về
quản lý định canh, định cư; 2). Khảo sát thực trạng
trông tác quản lý các hộ gia đình định canh, định cư tại
Phòng Dân tộc Huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai; 3).
Xây dựng chương trình quản lý thông tin các hộ gia
đình định canh, định cư bằng phần mềm Excel 2010.
Trần Thị
Đàm
T Nghiên cứu các kiến thức tổng quan về công tác quản
Nhung
Phương
lý văn bản của UBND huyện Vũ Thư . Khảo sát thực
Thảo
trạng và phân tích quy trình nghiệp vụ công tác quản lý
văn bản. Sử dụng microsoft excel để tin học hóa công
tác quản lý văn bản tại đơn vị.
Nguyễn Thị Vũ
Thị Nghiên cứu lý thuyết về công tác truyền thông văn hóa
Hằng
Minh Luận
- x hội. Khảo sát thực trạng và phân tích quy trình
nghiệp vụ công tác truyền thông văn hóa x hội. Xây
dựng webside nhằm tin học hóa công tác truyền thông
văn hóa - x hội tại đơn vị.
Trần Thị
Nhung

Đàm
Phương
Thảo

T Nghiên cứu các kiến thức tổng quan về công tác quản
lý trang thiết bị văn phòng . Khảo sát thực trạng và
phân tích quy trình nghiệp vụ công tác quản lý trang
thiết bị văn phòng tại công ty TNHH Ngọc Anh. Ứng
dụng ME để quản lý trang thiết bị văn phòng tại đơn vị.
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Đại học

Nâng cao hiệu quả công
tác quản lý hồ sơ cán bộ
công chức dựa trên phần
mềm Microsoft Excel tại
UBND huyện Quốc Oaithành phố Hà Nội

Nguyễn
Thị Thu

Hường

17

Đại học

Dương
Thu

Huyền

18

Đại học

Nguyễn
Thị

Huyền

19

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý văn bản tại
UBND x Mẫu Sơn,
huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn
Nghiên cứu và ứng dụng
phần mềm perfect HRM
2012 trong công tác quản
lý hồ sơ nhân sự tại công
ty cổ phần may xuất khẩu
Hà Phong- Huyện Hiệp
Hoà- Bắc Giang
Nâng cao công tác quản
lý trang thiết bị văn phòng
tại Công ty TNHH MTV
Thép Hòa Phát, Hà Nội

Trần
Thanh

Huyền

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Đỗ Năng
Thắng

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
4 vấn đề chính: 1) Nghiên cứu tổng quan tài liệu về Hồ
sơ và công tác Quản lý Hồ sơ cán bộ công chức2) Khảo
sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý Hồ sơ cán
bộ công chức tại UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội 3)
Phân tích và thiết kế quy trình quản lý Hồ sơ cán bộ
công chức tại UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội 4)
Nghiên cứu và Ứng dụng phần mềm MS Excel vào hỗ
trợ công tác quản lý Hồ sơ cán bộ công chức tại UBND
huyện Quốc Oai, Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả cho
công tác quản Hồ sơ cán bộ công chức của huyện.
Lê Anh Tú Lê Quang Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
Đăng
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
văn bản tại UBND x Mẫu Sơn; 2). Phân tích và thiết
kế quy trình quản lý văn bản; 3). Xây dựng chương
trình quản lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
tại x .
Nguyễn Thị Vũ
Thị Nghiên cứu lý thuyết về công tác quản lý hồ sơ nhân
Hằng
Minh Luận
sự. Khảo sát thực trạng và phân tích quy trình nghiệp
vụ quản lý hồ sơ nhân sự. Ứng dụng phần mềm perfect
HRM 2012 trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại
công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý.
Đoàn Đức
Hải

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
trang thiết bị văn phòng tại Công ty TNHH MTV Thép
Hòa Phát, Hà Nội; 2). Phân tích và thiết kế quy trình
quản lý trang thiết bị văn phòng tại Công ty; 3). Ứng
dụng CNTT vào hỗ trợ quản lý trang thiết bị văn phòng
tại Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, Hà Nội nhằm
nâng cao hiệu quả cho công tác trang thiết bị văn phòng

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

20

Đại học

Nâng cao hiệu quả công
tác quản lý hồ sơ hộ
nghèo, cận nghèo tại x
Châu Tiến – Huyện Quỳ
Hợp – Tỉnh Nghệ An

21

Đại học

22

23

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN
Cao Thị

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Lan

Đinh Thị
Nguyên

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính:
1. Tổng quan chung về hồ sơ, quản lý hồ sơ hộ nghèo,
hộ cận nghèo
2. Phân tích thực trạng và đánh giá về công tác quản lý
hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo tại UBND x Châu Tiến Qùy Hợp - Nghệ An
3. Xây dựng chương trình Microsoft Excel vào quản lý
hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo tại UBND x Châu Tiến Qùy Hợp - Nghệ An

Tin học hóa công tác quản Lô Thị
lý hồ sơ các hộ nghèo,
cận nghèo tại UBND x
Đồng Hưng - huyện Yên
Thế - tỉnh Bắc Giang

Lệ

Lê Triệu
Tuấn

Đại học

Nâng cao hiệu quả quản
lý văn bản đi, đến tại
UBND x Bình Dương,
thị x Đông Triều, tỉnh
Quảng Ninh

Nguyễn
Hoàng
Mỹ

Lệ

Nguyễn
Thu Hằng

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Cơ sở lý luận về công tác quản lý
văn bản; 2). Thực trạng công tác quản lý văn bản tại
UBND x Bình Dương – Đông Triều – Quảng Ninh;
3).Ứng dụng phần mềm quản lý công văn vào công tác
quản lý văn bản đi – đến tại UBND x Bình Dương

Đại học

Ứng dụng Công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý hồ sơ cán bộ tại
UBND huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

La Thị

Liễu

Đinh Thị
Nguyên

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính:
1. Tổng quan về quản lý hồ sơ cán bộ và giới thiệu về
phần mềm Microsoft Access
2. Thực trạng về quản lý hồ sơ cán bộ tại UBND huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
3. Ứng dụng Microsoft Access vào quản lý hồ sơ cán
bộ tại UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trương
Tuấn Linh

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
hộ nghèo, cận nghèo tại UBND x Đông Hưng; 2).
Phân tích và thiết kế quy trình quản lý hộ nghèo, hộ cận
nghèo; 3). Xây dựng chương trình quản lý hộ nghèo,
cận nghèo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại x .

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

24

Đại học

Tin học hóa công tác quản Nông
lý đăng ký khai sinh tại
Thị
UBND x Trung Lương,
huyện Định Hóa, tỉnh
Thái Nguyên

Loan

Trần Thu
Phương

25

Đại học

Xây dựng chương trình
Microsoft Excel trong
quản lý công tác xóa đói
giảm nghèo tại UBND x
Chiên Sơn, huyện Sơn
Động, tỉnh bắc Giang

Lưu Thị

Luyến

Mai Ngọc
Anh

26

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
lập và quản lý hồ sơ tại
UBND xã Nhữ Khê,
huyện Yên Sơn, tình
Tuyên Quang

Trần Thị Lý

Đỗ Văn
Đại

Lê
Hoài Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
Giang
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác lập và
quản lý hồ sơ tại UBND x Nhữ Khê; 2). Phân tích và
thiết kế quy trình lập và quản lý hồ sơ tại UBND x ; 3).
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập và
quản lý hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác này
tại cơ quan

27

Đại học

ứng dụng Công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý hồ sơ nhân sự tại
công ty cổ phần thương
mại dịch vụ và xuất nhập
khẩu Hải Đăng Việt

Nguyễn
Thị
Kiều

Trần Thu
Phương

Lý
Trang

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

My

Đàm
Phương
Thảo

NỘI DUNG
TÓM TẮT
T Nghiên cứu lý thuyết về đăng ký và quản lý khai sinh,
cơ chế một cửa; Từ đó khảo sát thực trạng công tác
quản lý khai sinh tại UBND x Trung Lương; Ứng
dụng phần mềm HN2TSOFT vào công tác đăng ký và
quản lý đăng ký khai sinh tại UBND x Trung Lương
Đề tài khóa luận nghiên cứu 3 vấn đề chính
1, Vấn đề nghèo đói ở vùng nông thôn và những chính
sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo gắn
với xây dựng nông thôn mới của nước ta hiện nay
2, Đánh giá thực trạng công tác quản lý xóa đói giảm
nghèo của địa phương.
3, Xây dựng chương trình Microsoft Excl hỗ trợ công
tác quản lý xóa đói, giảm nghèo cho chính quyền địa
phương.

Thu Nghiên cứu lý thuyết về hồ sơ, quản lý hồ sơ nhân sự, ý
nghĩa của việc quản lý hồ sơ CBCCVC và tìm hiểu về
phần mềm quản lý hồ sơ; Khảo sát thực trạng công ty
CPTN Hải Đăng Việt từ đó đánh giá công tác quản lý
hồ sơ nhân sự tại công ty, rút ra được những tồn tại và
hạn chế tại đơn vị; Ứng dụng phần mềm Perfect HRM
2012 vào công tác quản lý hồ sơ nhân sự.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

28

Đại học

Tin học hóa công tác quản Triệu
lý văn bản đi - đến tại
Việt
UBND huyện Thông
Nông - Cao Bằng

Mỹ

Nguyễn
Văn Giáp

Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực hiện
ứng dụng tin học trong quản lý văn bản đi đến tại cơ
quan hành chính nhà nước cấp huyện. Khóa luận gồm
03 chương chính: Chương 1, tác giả đi sâu nghiên cứu
quản lý văn bản đi đến tại cơ quan hành chính cấp
huyện; Chương 2, tác giả trình bày các kết quả khảo sát
thực tế; Chương 3 tác giả tiến hành ứng dụng tin học
vào quản lý văn bản đi đến tại UBND huyện Thông
Nông - Cao Bằng

29

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý lịch làm việc tại
công ty TNHH MTV –
Thép Hòa Phát.

Nga

Nguyễn T
Thanh
Thủy

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
lịch làm việc tại công ty TNHH MTV – Thép Hòa Phát;
2). Phân tích và thiết kế quy trình quản lý lịch làm việc
tại công ty TNHH MTV – Thép Hòa Phát; 3). Ứng
dụng phần mềm Essential PIM vào công tác quản lý
lịch làm việc tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả cho
công tác quản lý lịch làm việc.

30

Đại học

Ứng dụng phần mềm quản lý Nguyễn
công văn vào công tác văn
Thị
thư tại UBND x B i Trành
huyện Như Xuân tỉnh Thanh
Hóa

Ngân

Trần Thu
Phương

31

Đại học

Xây dựng chương trình
quản lý thông tin hồ sơ
Đảng viên tại Đảng bộ x
Đông Cao, thị x Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Ngát

Nguyễn Thị Nguyễn
Hằng
Công Việt

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Hoàng
Thị

Nguyễn
Thị

Lý
Trang

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Thu Nghiên cứu các lý thuyết chung về công tác văn thư,
yêu cầu và nguyên tắc quản lý văn bản; Khảo sát hiện
trạng công tác quản lý văn bản tại UBND x B i Trành.
Ứng dụng phần mềm quản lý công văn.
Nghiên cứu lý thuyết về công tác quản lý thông tin hồ
sơ Đảng viên. Khảo sát thực trạng và phân tích quy
trình nghiệp vụ quản lý quản lý thông tin hồ sơ Đảng
viên tại đơn vị thực tế. Ứng dụng phần mềm MS Excel
trong công tác quản lý hồ sơ Đảng viên tại Đảng bộ x
Đông Cao, thị x Phổ Yên.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

32

Đại học

Ứng dụng công nghệ điện
toán đám mây Google
Calendar để quản lý lịch
làm việc tại công ty cổ
phần đầu tư và thương
mại TNG chi nhánh may
Phú Bình 1.

Nguyễn
Văn

Phong

Nguyễn T
Thanh
Thủy

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
lịch làm việc tại CTCP đầu tư và thương mại TNG chi
nhánh may Phú Bình 1; 2). Phân tích và thiết kế quy
trình quản lý lịch làm việc tại CTCP đầu tư và thương
mại TNG chi nhánh may Phú Bình 1; 3). Ứng dụng
công nghệ điện toán đám mây Google Calendar vào
công tác quản lý lịch làm việc tại công ty nhằm nâng
cao hiệu quả cho công tác quản lý lịch làm việc.

33

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý văn bản tại Trung
tâm hỗ trợ doanh nghiệp
tỉnh Thái Nguyên

Nông
Thị

Quyến

Mai Ngọc
Anh

Đề tài khóa luận nghiên cứu 3 vấn đề chính1, Nghiên
cứu tổng quan về văn bản và quản lý văn bản2, Khảo
sát, đánh giá thực trạng trong công tác quản lý văn bản
tại trung tấm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên3,
Xây dựng chương trình quản lý văn bản tại trung tấm
hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

34

Đại học

Nâng cao hiệu quả công
tác quản lý hợp đồng
nhân sự tại Công ty cổ
phần Viễn thông FPT –
Chi nhánh Thái Nguyên

Đỗ Thị
Xuân

Quỳnh

Trần Thu
Phương

35

Đại học

Nâng cao hiệu quả công tác
truyền thông tại UBND x
Minh Trí, huyện Sóc Sơn,
TP Hà Nội bằng ứng dụng
Jweb

Đặng
Hồng

Thắm

Nguyễn Thị Nguyễn
Hằng
Công Việt

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Đàm
Phương
Thảo

NỘI DUNG
TÓM TẮT

T Nghiên cứu về quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng, hợp
đồng lao động, thi đua khen thưởng. Khảo sát thực
trạng và phân tích quy trình quản lý hợp đồng tại công
ty CPVT FPT chi nhánh Thái Nguyên. Ứng dụng phần
mềm MS EXCEL 2013 trong công tác quản lý hợp
đồng tại công ty.
Nghiên cứu lý thuyết về công tác truyền thông văn hóa
- x hội. Khảo sát thực trạng và phân tích quy trình
nghiệp vụ công tác truyền thông văn hóa x hội. Xây
dựng webside nhằm tin học hóa công tác truyền thông
văn hóa - x hội tại đơn vị.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
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Đại học

Tin học hóa công tác quản Phạm
lý thông tin cán bộ, công
Thị
chức của UBND x Bình
Dương - thị x Đông
Triều - tỉnh Quảng Ninh

Thoa

Nguyễn
Thu Hằng

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Tổng quan về công tác quản lý cán
bộ công chức; 2). Thực trạng công tác quản lý cán bộ
công chức của UBND x Bình Dương; 3).Ứng dụng
phần mềm Ms Excel 2010 trong việc nâng cao hiệu quả
công tác quản lý cán bộ công chức của UBND x Bình
Dương

37

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
Thi đua khen thưởng tại
UBND huyện Thạch An Cao Bằng

Cao Thị

Thơm

Nguyễn
Văn Giáp

Khóa luận đi sâu nghiên cứu việc ứng dụng tin học
trong công tác thi đua khen thưởng tại UBND huyện
Thạch An - Cao Bằng. Nội dung khóa luận gồm ba nội
dung chính: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công tác thi
đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức viên chức
người lao động theo quy định của Nhà nước; Khảo sát
thực trạng công tác thi đua khen thưởng tại UBND
huyện Thạch An - Cao Bằng. Nội dung cuối tác giả
trình bày kết quả ứng dụng CNTT trong công tác thi
đua khen thưởng tại UBND huyện Thạch An - Cao
Bằng.

38

Đại học

Nghiên cứu và ứng dụng
phần mềm Perfect HRM
trong công tác quản lý
nhân sự tại công ty Bảo
Việt Hà Thành, Hà Nội

Nguyễn
Vân

Thư

Đỗ Năng
Thắng

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
4 vấn đề chính: 1) Nghiên cứu tổng quan tài liệu về
Công tác quản lý nhân sự2) Khảo sát và đánh giá thực
trạng công tác quản lý nhân sự tại công ty Bảo Việt Hà
Thành, Hà Nội 3) Phân tích và thiết kế quy trình quản
lý nhân sự tại công ty Bảo Việt Hà Thành, Hà Nội 4)
Nghiên cứu và Ứng dụng phần mềm Perfect HRM vào
hỗ trợ công tác quản lý nhân sự tại công ty Bảo Việt Hà
Thành, Hà Nội , nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác
quản lý nhân sự tại công ty.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Nguyễn
Văn Huân

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
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Đại học

Nâng cao hiệu quả trong
công tác quản lý hồ sơ
cán bộ, công chức tại Sở
Nội vụ _ Thái Nguyên

Nguyễn
Thị

Thường

40

Đại học

Ứng dụng phần mềm
HRM vào công tác tuyển
dụng nhân sự tại VNPT
Tỉnh Cao Bằng

Đinh
Thị
Minh

Thúy

41

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong quá trình
quản lý, theo dõi, triển
khai công việc tại UBND
x Tân Phú thị x Phổ
Yên tỉnh Thái Nguyên

Trần Thị Trang

Lê Anh Tú

42

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin vào công tác lập
hồ sơ và nộp lưu hồ sơ,
tài liệu vào lưu trữ cơ
quan tại UBND thị trấn
Nước Hai, huyện Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Lê
Huyền

Mai Ngọc
Anh

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Trang

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
Hồ sơ cán bộ, công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái
Nguyên; 2). Phân tích và thiết kế quy trình quản lý Hồ
sơ cán bộ, công chức tại Sở; 3). Ứng dụng chương trình
phần mềm tin học vào hỗ trợ nâng cao hiệu quả công
tác quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức tại Sở.

Mai Ngọc
Anh

Đề tài khóa luận nghiên cứu 3 vấn đề chính
1, Nghiên cứu tổng quan về nhân sự và công tác tuyển
dụng nhân sự trong các doanh nghiệp
2, Khảo sát đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng
nhân sự tại VNPT tỉnh Cao Bằng
3, Tìm hiểu và đề xuất việc ứng dụng phần mềm HRM
vào công tác tuyển dụng nhân sự tại VNPT tỉnh Cao
Bằng
Trương
Tuấn Linh

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
công việc tại UBND x Tân Phú; 2). Phân tích và thiết
kế quy trình quản lý công việc; 3). Xây dựng chương
trình quản lý công việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
tại x .
Đề tài khóa luận nghiên cứu 3 vấn đề chính
1, Nghiên cứu tổng quan về công tác lập hồ sơ và nộp
lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
2, Khảo sát đánh giá thực trạng công tác lập hồ sơ công
việc và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại
UBND thị trấn nước hai - hòa an - Cao Bằng
3, Xây dựng chương trình hỗ trợ cho công tác lập hồ sơ
và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại địa
phương

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Đinh Thị
Nguyên

TT
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Đại học

Ứng dụng Công nghệ
thông tin trong công tác
lập và quản lý hồ sơ công
việc tại UBND x Tân
Mỹ, huyện Văn Lang,
tỉnh Lạng Sơn

Lương
Huyền

Trang

44

Đại học

Nghiên cứu và ứng dụng
Hệ thống quản lý văn bản
và điều hành tác nghiệpTDOffice trong công tác
quản lý văn bản tại
UBND xã Minh Quanghuyện Ba Vì-TP Hà Nội

Cấn Thị
Ngọc

Trinh

Đỗ Năng
Thắng

45

Đại học

Xây dựng chương trình
quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức tại UBND thị
trấn Quân Chu

Lê Xuân

Tùng

Phan Thị
Thanh
Huyền

46

Đại học

tin học hóa công tác quản
lý hộ tịch tại UBND x
Vũ Chấn huyện Võ Nhai
tỉnh Thái Nguyên

Trần Thị Tuyến

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Trần Thu
Phương

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính:1. Cơ sở lý thuyết về lập và quản lý hồ
sơ công việc.2. Khảo sát, thực trạng nghiệp vụ lập và
quản lý hồ sơ công việc tại UBND x Tân Mỹ, huyện
Văn L ng, tỉnh Lạng Sơn.3. Ứng dụng phần mềm
Microsoft Excel vào quản lý hồ sơ công việc tại UBND
x Tân Mỹ, huyện Văn L ng, tỉnh Lạng Sơn.
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
4 vấn đề chính:
1) Nghiên cứu tổng quan tài liệu về văn bản và công tác
quản lý văn bản
2) Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý văn bản
tại x Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội
3) Phân tích và thiết kế quy trình quản lý văn bản đi và
đến tại UBND x Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội
4) Nghiên cứu và Ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản
và điều hành tác nghiệp-TDOffice vào hỗ trợ công tác
quản lý văn bản tại UBND x Minh Quang, huyện Ba
Vì, Hà Nội , nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác quản
lý văn của X
Khóa luận tập trung vào 3 nội dung chính: 1/ Cơ sở lý
thuyết về quản lý hồ sơ, 2/ Thực trạng quản lý hồ sơ tại
UBND thị trấn Quân Chu, 3/ Ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý hồ sơ công chức tại UBND thị
trấn Quân Chu

Lý
Trang

Thu Nghiên cứu lý thuyết về quản lý hộ tịch. Khảo sát hiện
trạng công tác quản lý hộ tịch tại UBND x Vũ Chấn,
huyện Võ Nhai. Ứng dụng Phần mềm HN2TSOFT cho
công tác quản lý hộ tịch gồm các chức năng đăng ký
kết hôn, đăng ký khai sinh và khai tử.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Đinh Thị
Nguyên

TT

TRÌNH
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Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý thủ tục khai sinh
tại UBND x Tiên Yên,
huyện Quang Bình, tỉnh
Hà Giang

Hoàng
Thị

Tuyển

48

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
quản lý hồ sơ cán bộ tại
Chi cục Văn thư - Lưu
trữ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn
Thị Thu

Xuân

Đoàn Đức
Hải

49

Đại học

Xây dựng chương trình
hạch toán kế toán trích
khấu hao TSCĐ tại Cty
CP Nguyễn Hoàng, Thái
Nguyên

Nguyễn
Văn

Đông

Nguyễn
Văn Huân

50

Đại học

Xây dựng chương trình kế
toán nguyên vật liệu và
công cụ dụng cụ cho
Công ty TNHH Sơn mài
và tre cuốn Yên Tiến,
Nam Định

Đinh
Thị Thu

Hiền

Nguyễn
Văn Giáp

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính:
1. Tổng quan về công tác đăng ký khai sinh.
2. Thực trạng đăng ký khai sinh tại x Tiên Yên, huyện
Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký khai
sinh tại x Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
hồ sơ cán bộ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, tỉnh Thái
Nguyên; 2). Phân tích và thiết kế quản lý hồ sơ cán bộ
tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ; 3). Xây dựng chương
trình ứng dụng hỗ trợ quản lý quản lý hồ sơ cán bộ
nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác này của cơ quan.
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
TSCĐ, cách thức tính khấu hao, hạch toán kế toán
TSCĐ tại công ty; 2). Phân tích và thiết kế quản lý
TSCĐ và tính khấu hao, thiết kế CSDL; 3). Xây dựng
chương trình ứng dụng hỗ trợ quản lý TSCĐ, tính khấu
hao và tự động hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty
nhằm nâng cao hiệu quả.
Đinh
T Khóa luận nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác kế toán nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ
Ngọc Oanh
tại cty TNHH Sơn mài và tre cuốn Yên Tiến, Nam Định.
Nội dung khóa luận bao gồm: Chương 1, tìm hiểu cơ sở lý
thuyết về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ theo
các quy định của Nhà nước; Chương 2, tác giả trình bày
thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng
cụ tại doanh nghiệp từ đó tiến hành phân tích thiết kế hệ
thống; Chương 3, Chương trình Demo và các kết quả thực
nghiệm với chương trình Demo đ xây dựng được.
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Đại học

Xây dựng chương trình
phân tích tình hình tài
chính dựa trên nhóm chỉ
số khả năng thanh toán và
chỉ số khả năng sinh lời
tại công ty TNHH thương
mại, dịch vụ và sản xuất
Thuận Phong, Hà Nội

52

Đại học

Xây dựng chương trình kế Vũ
toán bán hàng và xác định Ngọc
kết quả kinh doanh tại Cty
TNHH Tấn Phát AA- Hải
Dương

53

Đại học

Phân tích báo cáo tài
chính cho công ty Cổ
phần đầu tư và thương
mại TNG chi nhánh Phú
Bình 3 Thái Nguyên.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN
Dương
Thị

Dương
Mai

Huế

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Đỗ Năng
Thắng

Hường

Nguyễn
Văn Huân

Lan

Nguyễn T
Thanh
Thủy

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính:
1) Nghiên cứu tổng quan tài liệu về Phân tích tài chính
2) Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình
phân tích tài chính tại công ty TNHH thương mại, dịch vụ
và sản xuất Thuận Phong, Hà Nội
3) Nghiên cứu ngôn ngữ C# và Ứng dụng xây dựng
chương trình phân tích tài chính tại công ty TNHH
thương mại, dịch vụ và sản xuất Thuận Phong, Hà Nội,
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh
nghiệp
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản
lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh của công ty; 2). Phân tích và thiết
kế hệ thống phân kệ kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh của công ty; 3). Xây dựng chương trình
ứng dụng hỗ trợ Phân hệ kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả
kinh doanh của công ty.
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác phân
tích báo cáo tài chính tại CTCP đầu tư và thương mại
TNG chi nhánh Phú Bình 3 Thái Nguyên; 2). Phân tích
và thiết kế hệ thống Phân tích báo cáo tài chính cho
công ty, thiết kế CSDL; 3). Xây dựng chương trình
Phân tích báo cáo tài chính cho CTCP đầu tư và thương
mại TNG chi nhánh Phú Bình 3 Thái Nguyên.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Nguyễn
Văn Huân
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Đại học

Xây dựng chương trình kế
toán vốn bằng tiền cho
trung tâm kinh doanh
VNPT, Bắc Giang

Nguyễn
Thị
Phương

Lan

55

Đại học

Xây dựng chương trình kế
toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH Thương
Mại và Dịch Vụ Thú Y
SAP, Thái Nguyên”.

Nguyễn
Thị

Nga

Nguyễn T
Thanh
Thủy
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Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
kế toán thuế tại Công ty
TNHH Dũng Bình, Thái
Nguyên

Vũ Thị
Thu

Ngà

Nguyễn
Văn Giáp

57

Đại học

Xây dựng chương trình kế
toán tiền lương tại Cty
TNHH Đầu tư và phát
triển Thái Hưng Thịnh
Thái Nguyên

Nguyễn
Thị Thu

Phượng

Phan Thị
Thanh
Huyền

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
Phân hệ kế toán vốn bằng tiền tại công ty; 2). Phân tích
và thiết kế hệ thống quản lý Kế toán vốn bằng tiền, thiết
kế CSDL; 3). Xây dựng chương trình ứng dụng hỗ trợ
quản lý và hạch toán phân hệ Kế toán vốn bằng tiền tại
công ty nhằm nâng cao hiệu quả.
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác kế toán
bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thú Y SAP, Thái
Nguyên; 2). Phân tích và thiết kế hệ thống Kế toán bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh cho công ty, thiết
kế CSDL; 3). Xây dựng chương trình Kế toán bán hàng
và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH
Thương Mại và Dịch Vụ Thú Y SAP, Thái Nguyên.
Đinh
T Khóa luận tập trung tìm hiểu và trình bày kết quả ứng
Ngọc Oanh
dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế
tại doanh nghiệp. Nội dung khóa luận bao gồm các nội
dung: Tìm hiểu lý thuyết về kế toán thuế và các quy
định liên quan tại doanh nghiệp; Nội dung tiếp theo, tác
giả trình bày thực trạng và các kết quả số liệu kế toán
thuế tại doanh nghiệp Dũng Bình - Thái Nguyên; Phần
phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình Demo; Nội
dung cuối tác giả trình bày các kết quả.
Khóa luận tập trung vào 3 nội dung chính: 1/ Cơ sở lý
thuyết về kế toán tiền lương, 2/ Khảo sát và phân tích
thiết kế hệ thống kế toán tiền lương tại Cty TNHH Đầu
tư và phát triển Thái Hưng Thịnh, 3/ Xây dựng hệ
thống kế toán tiền lương tại đơn vị

TT
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Đại học

Nghiên cứu và xây dựng
chương trình kế toán công
nợ tại Công ty TNHH TM
568 Lạng Sơn

59

Đại học

60

61

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Sinh

Nguyễn
Văn Giáp

Đinh
T Khóa luận đi sâu nghiên cứu và xây dựng chương trình
Ngọc Oanh
kế toán công nợ tại Công ty TM 568 Lạng Sơn. Nội dung
khóa luận gồm các nội dung cụ thể sau: Cơ sở lý thuyết về
kế toán công nợ tại doanh nghiệp, theo đúng quy định của
Nhà nước; Thực trạng công tác kế toán công nợ tại công
ty TM 568 Lạng Sơn; Nội dung cuối tác giả trình bày các
kết quả ứng dụng chương trình Demo.

Xây dựng chương trình kế Nguyễn
toán xác định kết quả kinh Thị Thu
doanh tại Cty TNHH bê
tông Long Giang Thái
Nguyên

Thắm

Phan Thị
Thanh
Huyền

Khóa luận tập trung vào 3 nội dung chính: 1/ Cơ sở lý
thuyết về kế toán xác định kết quả kinh doanh, 2/ Khảo
sát, phân tích thiết kế hệ thống kế toán xác định kết quả
kinh doanh tại cty TNHH bê tông Long Giang Thái
Nguyên, 3/ Xây dựng chương trình tin học ứng dụng kế
toán kết quả kinh doanh tại đơn vị.

Đại học

Hoàn thiện công tác phân
tích tình hình tài chính tại
cty TNHH bê tông Long
Giang, Thái Nguyên

Nguyễn
Thị

Thu

Phan Thị
Thanh
Huyền

Khóa luận tập trung vào 3 nội dung chính: 1/ Cơ sở lý
thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp, 2/ Khảo sát,
phân tích thiết kế hệ thống phân tích tài chính tại Cty
TNHH bê thông Long Giang Thái Nguyên, 3/ Xây
dựng chương trình tin học ứng dụng phân tích tài chính
công ty hiệu quả

Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
kế toán vốn bằng tiền tại
Công ty cổ phần May 10,
Hà Nội

Trần Thị Thuý

Nguyễn
Văn Giáp

Đinh
T Khóa luận nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin
Ngọc Oanh
trong công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty May
10 - Hà Nội. Nội dung khóa luận bao gồm: Chương 1, tìm
hiểu cơ sở lý thuyết về kế toán vốn bằng tiền tại doanh
nghiệp, theo các quy định của Nhà nước; Chương 2, tác
giả trình bày thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại
doanh nghiệp, phần phân tích thiết kế hệ thống; Chương
3, Chương trình Demo và các kết quả thực nghiệm với
chương trình Demo đ xây dựng được.

Hoàng
Thị

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2
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Đại học

Xây dựng chương trình kế
toán tài sản cố định cho
công ty Cổ phần đầu tư và
thương mại TNG chi
nhánh Phú Bình 3, Thái
Nguyên.

Đàm
Thị

Yêu

Nguyễn T
Thanh
Thủy

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác kế toán
tài sản cố định tại CTCP đầu tư và thương mại TNG chi
nhánh Phú Bình 3 Thái Nguyên; 2). Phân tích và thiết
kế hệ thống Kế toán tài sản cố định cho công ty, thiết
kế CSDL; 3). Xây dựng chương trình Kế toán tài sản cố
định cho CTCP đầu tư và thương mại TNG chi nhánh
Phú Bình 3 Thái Nguyên
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Đại học

Xây dựng chương trình
quản lý bán hàng dựa trên
phần mềm MS Excel tại
Cty CP xi măng Quán
Triều - VVMI

Nguyễn
Thị Vân

Anh

Phan Thị
Thanh
Huyền

Khóa luận tập trung vào 3 nội dung chính: 1/ Cơ sở lý
thuyết về quản lý bán hàng, 2/ Khảo sát, phân tích, thiết
kế hệ thống quản lý bán hàng tại cty CP Xi măng Quán
Triều, 3/ Ứng dụng MS Excel để quản lý bán hàng tại
doanh nghiệp được hiệu quả hơn

64

Đại học

Triệu
Thị

Biển

Nguyễn Thị Nguyễn
Hằng
Công Việt

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách
hàng. Khảo sát và phân tích bài toán, ứng dụng phần
mềm CRMVET để hỗ trợ quản lý khách hàng tại
Mobifone tỉnh Cao Bằng – Công ty dịch vụ viễn thông
khu vực 5 – Chi nhánh Tổng công ty viễn thông
Mobifone.
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Đại học

Ứng dụng phần mềm
CRMVIET vào hỗ trợ
quản lý khách hàng tại
Mobifone tỉnh Cao Bằng
– Công ty dịch vụ viễn
thông khu vực 5 – Chi
nhánh Tổng công ty viễn
thông Mobifone
Nghiên cứu và xây dựng
chương trình phân tích
tình hình tài chính tại
Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn
Việt Nam – chi nhánh
huyện Như Thanh –
Thanh Hóa

Đỗ Thị
Nghĩa

Hoa

Trần Thị
Nhung

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Đàm
Phương
Thảo

NỘI DUNG
TÓM TẮT

T Tìm hiểu các kiến thức tổng quan, các chỉ tiêu phân tích
tình hình tài chính. Khảo sát việc sử dụng các chỉ tiêu
phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp
và PTNT - chi nhánh Như Thanh. Từ đó, đề xuất một
số cách thức và chỉ tiêu để phân tích.

TT
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Phân tích hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư vào phát
triển kinh tế tỉnh Thái
Nguyên
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Đại học

Tin học hóa công tác quản Lương
lý bán hàng tại Công ty cổ Thị
phần chè Hà Thái, Thái
Nguyên
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Đại học

Xây dựng chương trình
quản lý kho nguyên vật
liệu tại doanh nghiệp An
Quang Hưng tỉnh Bắc
Giang
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Đại học
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TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN
Nguyễn
Thị

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Hoan

Nguyễn Thị Nguyễn
Hằng
Công Việt

Nghiên cứu lý thuyết về tác động của nguồn vốn đến
nền kinh tế. Khảo sát thực trạng và phân tích thiết kế hệ
thống, xử lý nghiệp vụ phát sinh đánh giá hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư vào phát triển kinh tế tỉnh Thái
Nguyên.

Hồng

Lê Anh Tú

Lê Quang Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
Đăng
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
bán hàng; 2). Phân tích và thiết kế quy trình quản lý bán
hàng; 3). Xây dựng chương trình quản lý bán hàng
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị.

Trần Thị Hường

Lê Triệu
Tuấn

Lê Quang Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
Đăng
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
kho nguyên vật liệu tại doanh nghiệp An Quang; 2).
Phân tích và thiết kế chương trình quản lý kho, thiết kế
CSDL; 3). Xây dựng chương trình quản lý kho nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý tại doanh nghiệp.

Đánh giá tác động của
đầu tư trực tiếp nước
ngoài đến nền kinh tế tỉnh
thái nguyên giai đoạn
2005-2017

Lương
Ngọc
Quỳnh

Minh

Nguyễn Thị Nguyễn
Hằng
Công Việt

Hệ thống hóa lý thuyết về tác động của nguồn vốn FDI
đến nền kinh tế. Khảo sát thực trạng và phân tích thiết
kế hệ thống, xử lý nghiệp vụ phát sinh đánh giá hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư vào phát triển kinh tế tỉnh Thái
Nguyên.

Xây dựng chương trình
quản lý học viên tại công
ty TNHH truyền thông và
phát triển giáo dục quốc
tế EEG Thái Nguyên

Hoàng
Trung

Nguyễn

Lê Triệu
Tuấn

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
học viên tại công ty TNHH truyền thông và phát triển
giáo dục quốc tế EEG; 2). Phân tích và thiết kế chương
trình quản lý học viên, thiết kế CSDL; 3). Xây dựng
chương trình quản lý học viên nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý tại công ty.
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TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Xây dựng chương trình
quản lý hồ sơ đào tạo và
sát hạch giấy phép lái xe
mô tô hai bánh tại trường
Trung cấp nghề Thái Hà –
Thái Nguyên
Phân tích, đánh giá tác
động của tập đoàn
Samsung tới nền kinh tế
tỉnh Thái Nguyên
Ứng dụng hệ thống DMS
để nâng cao hiệu quả
công tác quản lý Hợp
đồng bán hàng tại Công ty
cổ phần công nghệ DKT Hà Nội

Phan
Văn

Phúc

Võ
Hồng
Thiên

Quân

Trần
Minh

Quang

Đại học

Ứng dụng CNTT trong
công tác quản lý lương tại
Cty CP Thành Đạt Quảng Ninh

Dương
Lê

Sơn

Đại học

Nghiên cứu bộ tiêu chí đánh
giá sự phát triển của ngành
công nghiệp và ứng dụng tại
tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn
Thị

Thảo

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Trần Thị
Nhung

HỌ VÀ
TÊN
NỘI DUNG
NGƯỜI
TÓM TẮT
HƯỚNG
DẪN 2
Đàm
T Tìm hiểu các kiến thức tổng quan về quản lý hồ sơ đào
Phương
tạo và sát hạch giấy phép lái xe mô tô. Khảo sát thực
Thảo
trạng và phân tích quy trình nghiệp vụ công tác quản lý
hồ sơ này tại trường Trung cấp nghề Thái Hà. Xây
dựng được chương trình quản lý khá hiệu quả, có thể áp
dụng cho đơn vị.
Nguyễn Thị Nguyễn
Đánh giá tác động của nguồn vốn FDI đến nền kinh tế.
Hằng
Công Việt
Khảo sát thực trạng và phân tích thiết kế hệ thống, xử
lý nghiệp vụ phát sinh đánh giá hiệu tác động của tập
đoàn Samsung đến phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên.
Vũ Xuân
Nghiên cứu quy trình làm việc của một nhân viên kinh
Nam
doanh. Vân dụng các kiến thức: tổ chức lập hồ sơ và
quản lý hồ sơ, bảng tính điện tử, thủ tục hành chính,
phân tích thiết kế hệ thống thông tin và ứng dụng hệ
thống DMS để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Hợp
đồng bán hàng tại Công ty cổ phần công nghệ DKT Hà Nội
Nguyễn
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
Văn Huân
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác quản lý
Tiền lương tại công ty; 2). Phân tích và thiết kế hệ
thống quản lý tiền lương, thiết kế CSDL; 3). Xây dựng
chương trình ứng dụng hỗ trợ tính lương, quản lý tiền
lương tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả.
Nguyễn Thị Vũ
Thị Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về đánh giá trình độ CNH.
Hằng
Minh Luận
Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của
ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1
Nguyễn
Văn Huân
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Đại học

Xây dựng chiến lược
Marketing online và bán
hàng trực tuyến một số
sản phẩm nhập khẩu tại
thị trường Việt Nam

Đinh
Thu

Trang
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Trần Bá

Tuấn
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Đại học

Xây dựng chương trình
phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh dựa trên
nhóm chỉ tiêu tổng hợp
cho công ty Cổ phần xây
dựng Sông Hồng - Hà Nội
xây dựng chương trình
quản lý lương tại công ty
TNHH will Tech vina
Bắc Ninh

Đặng
Thị

Tươi

Trần Thu
Phương
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Xây dựng Website đặt
hàng và vận chuyển từ
các trang thương mại điện
tử lớn của Trung Quốc về
Thái Nguyên

Đỗ
Phạm
Hùng

Bắc

Lê Triệu
Tuấn

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng hệ thống
marketing và quản lý bán hàng, khai thái và tìm kiếm
khách hàng trực tuyến tại công ty; 2). Phân tích và thiết
kế hệ thống quản lý bán hàng, marketing online, thiết
kế CSDL; 3). Xây dựng hệ thống marketing online và
bán hàng trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh của công ty.
Nguyễn Thị Vũ
Thị Thông qua hệ thống các chỉ tiêu về mặt lý thuyết, tiến
Hằng
Minh Luận
hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên
nhóm chỉ tiêu tổng hợp cho công ty Cổ phần xây dựng
Sông Hồng - Hà Nội, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và
tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch sản xuất tại đơn vị.
Lý
Trang

Thu Nghiên cứu cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản
trích theo lương trong doanh nghiệp, phân loại tiền
lương theo các tiêu chí, các hình thức trả lương và tính
lương của doanh nghiệp. Phân tích và thiết kế hệ thống
nhằm thực hiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty
Willtech vina - Bắc Ninh; Ứng dụng ME trong việc xây
dựng chương trình quản lý tiền lương bao gồm các
chức năng: lập danh sách cán bộ - công nhân viên, chức
năng thông tin ngày lễ, chấm công, lập bảng tính lương,
lập phiếu lương.
Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công việc đặt
hàng và vận chuyển hàng hóa từ các trang thương mại
điện tử lớn từ Trung Quốc về Thái Nguyên; 2). Phân
tích và thiết kế website, thiết kế CSDL; 3). Xây dựng
website nhằm hỗ trợ người dùng trong việc đặt hàng và
theo dõi hàng vận chuyển từ Trung Quốc về Thái
Nguyên.
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Ứng dụng phần mềm bán
hàng Bizsale trong triển
khai hệ thống bán hàng đa
kênh cho ngành hàng thời
trang của công ty cổ phần
đầu tư K&G Việt Nam tại
Hà Nội.
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TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN
Nguyễn
Thị

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT

Dung

Vũ Xuân
Nam

Khóa luận tìm hiểu và nghiên cứu về bán hàng đa kênh
và ứng dụng phần mềm vào việc bán hàng đa kênh. Để
thực hiện đề tài tác giả đ thực hiện nghiên cứu các tài
liệu về bán hàng đa kênh, đặc biệt là phần mềm bán
hàng đa kênh bizsale. Thực hiện khảo sát tình trạng bán
hàng của ngành hàng thời trang tại công ty. Từ tình
hình thực tế, khóa luận thực hiện ứng dụng phần mềm
bizsale cho doanh nghiệp với đầy đủ các chức năng
cần thiết cùng các thông tin của công ty. Kết quả đạt
được là kiến thức đ nghiên cứu và ứng dụng được
phần mềm bizsale đ thực hiện.

Nghiên cứu và xây dựng giải Trần
pháp Marketing điện tử
Ngọc
nhằm mở rộng thị trường,
phát triển thương hiệu cho
Nông trại Hoa Viên 2 tại
Công ty TNHH Khai thác
tiềm năng sinh thái Hòa
Lạc - Hà Nội

Dũng

Lê Anh Tú

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác
marketing điện tử tại đơn vị; 2). Phân tích và thiết kế
quy trình marketing điện tử; 3). Xây dựng giải pháp
marketing điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại
đơn vị.

Tích hợp phần mềm quản
lý bán hàng SaPo trong
thiết kế website bán hàng
trực tuyến cho cửa hàng
Mỹ phẩm Linh Nga – TP
Thái Nguyên.

Hoa

Vũ Xuân
Nam

Đề tài nghiên cứu về bán hàng trên phần mềm SaPo Bizweb. Qua đó đưa ra giải pháp Tích hợp phần mềm quản
lý bán hàng SaPo trong thiết kế website bán hàng trực tuyến
cho cửa hàng Mỹ phẩm Linh Nga – TP Thái Nguyên." Sau
đó sử dụng dữ liệu trên Sapo để đồng bộ lên Bizweb. Kết
quả đạt được: Thiết kế được phần mềm quản lý bán hàng
SaPo và xây dựng được một website cho cửa hàng. Các dữ
liệu đồng bộ tích hợp sẵn trên trang quản trị của website.
Áp dụng được những môn học đ học tại trường: khóa học
tìm hiểu về việc quản lý doanh thu bán hàng, quản lý l i lỗ
cho cửa hàng và quản lý nhân viên trực tiếp trên phần mềm,
thủ tục hành chính, phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

Nguyễn
Thị

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Thực hiện khảo sát thực tế về công tác quản lý tại cửa hàng
mỹ phẩm linh nga TP Thái Nguyên. Học được khả năng
ứng xử giao tiếp, tư vấn sản phẩm với khách hàng.
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Đại học

Xây dựng giải pháp
Marketing online và ứng
dụng Social media để tìm
kiếm khách hàng cho
công ty TNHH Zinhome,
Hà Nội.

Khiếu
Minh

Hoàn

Vũ Xuân
Nam

Khóa luận đ nghiên cứu các tài liệu về marketing online
đặc biệt là các tài liệu về social media. Thực hiện khảo sát
thực trạng tại công ty về các giải pháp marketing mà công
ty đang sự dụng.Từ đó đưa ra giải pháp marketing và ứng
dụng social media vào hoạt động marketing online nhằm
mục đích tìm kiếm khách hàng. Kết quả đạt được đ áp
dụng các giải pháp marketing đem lại hiệu quả nhất định
trong việc tìm kiêm khách hàng cho công ty.
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Đại học

Ứng dụng Seo và Social
Media nhằm nâng cao
hiệu quả tìm kiếm thông
tin cho thương hiệu nội
thất Zin Hom, Hà Nội

Bùi Thị

Liễu

Nguyễn
Thu Hằng

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Tổng quan về Seo và social media;
2). Thiết kế quy trình Seo và social media vào hoạt
động marketing quảng bá website và nâng cao hiệu quả
tìm kiếm thông tin cho thương hiệu nội thất Zin Home
Hà Nội; 3).Ứng dụng và kết quả đạt được
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Đại học

Ứng dụng và phát triển hệ
thống CRMVIET trong
chăm sóc khách hàng và
Email-marketing cho
chuỗi siêu thị điện máy
HC - Thái Nguyên

Trần
Văn

Luận

Đỗ Văn
Đại

Khóa luận tập trung nghiên cứu và ứng dụng hệ thống
CRMVIET trong hoạt động chăm sóc khách hàng và
thực hiện marketing cho siêu thị tại Thái Nguyên. Nội
dung khóa luận gồm: 1).Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về
email marketing và phần mềm CRMVIET; 2).Khảo sát
thực trạng tại chuỗi siêu thị điện máy HC - Thái
Nguyên; 3).Nội dung cuối tác giả trình bày các kết quả
ứng dụng phần mềm vào hoạt động bán hàng, hoạt
động Marketing tại siêu thị.

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2
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ĐÀO
TẠO
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Đại học

Xây dựng và triển khai
chiến dịch Marketing
Online cho thương hiệu
công ty TNHH Edu
Nguyễn, Thái Nguyên

Nguyễn
Thanh

Sơn

Nguyễn
Thu Hằng

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Tổng quan về Marketing điện tử và
công cụ marketing; 2). Khảo sát hiện trạng tại công ty
TNHH Edu Nguyễn, Thái Nguyên và lựa chọn các
phương pháp marketing phù hợp; 3). Giải pháp nâng
cao hiệu quả ứng dụng hoạt động marketing Online tại
công ty TNHH Edu Nguyễn, Thái Nguyên
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Đại học

Nghiên cứu và xây dựng
website bán hàng B2C
cho Siêu thị điện máy
Tâm Hằng - Ninh Bình

Nguyễn
Tiến

Thành

Lê Triệu
Tuấn

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công việc bán
hàng theo mô hình B2C tại siêu thị Tâm Hằng; 2). Phân
tích và thiết kế website, thiết kế CSDL; 3). Xây dựng
website nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng cho siêu thị.
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Đại học

Nghiên cứu và áp dụng
Bùi
mô hình bán hàng đa kênh Công
Bizweb Omnichannel cho
tiệm Áo cưới Phong
Thuyên Thái Bình

Thưởng

Vũ Xuân
Nam

Đề tài nghiên cứu: bán hàng đa kênh – Bizweb
Omnichannel. Qua đó đưa ra giải pháp: Xây dựng các
kênh bán hàng trên website, mạng x hội, các sàn
Thương Mại Điện Tử cho DK Shop chi nhánh của Áo
cưới Phong Thuyên Thái Bình. Sau đó sử dụng các app
của Bizweb Omnichannel để đồng bộ dữ liệu các kênh
trên. Kết quả đạt được: Các kênh bán hàng cho DK
Shop trên website, Facebook, Zalo, Lazada, Sendo. Các
app đồng bộ tích hợp sẵn trên trang quản trị website.
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Đại học

Ứng dụng Email
Marketing và Google
Adwords nhằm nâng cao
hiệu quả kinh doanh cho
cửa hàng tinh dầu sả java
tại Tuyên Quang

Thúy

Lê Anh Tú

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác
marketing điện tử tại đơn vị; 2). Phân tích và thiết kế
quy trình marketing điện tử; 3). Xây dựng giải pháp
marketing điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại
đơn vị.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Bế
Hồng

NỘI DUNG
TÓM TẮT

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 1

HỌ VÀ
TÊN
NGƯỜI
HƯỚNG
DẪN 2
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Đại học

Nâng cao hiệu quả công
tác bán hàng cho công ty
Hồng Chi Mobile tại Lào
Cai

Lê Thị

Trang

Đỗ Văn
Đại

Khóa luận tập trung nghiên cứu và thực hiện giải pháp
nâng cao hoạt động bán hàng cho doanh nghiệp. Nội
dung bao gồm: 1).Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về quản trị
bán hàng và bán hàng trực tuyến; 2).Nội dung tiếp theo,
trình bày thực trạng bán hàng tại công ty Hồng Chi
Mobile Lào Cai; 3).Cuối cùng là giải pháp nâng cao
hoạt động bán hàng của công ty với việc ứng dụng và
vận dụng phần mềm Haravan.
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Đại học

Nghiên cứu và xây dựng
website bán hàng B2B tại
doanh nghiệp tư nhân
Hoan Bái – Yên Bái

Hà Thị
Huyền

Trang

Lê Triệu
Tuấn

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công việc bán
hàng theo mô hình B2b tại doanh nghiệp Hoan Bái; 2).
Phân tích và thiết kế website, thiết kế CSDL; 3). Xây
dựng website nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng cho
doanh nghiệp.
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Đại học

Xây dựng và triển khai
chiến dịch Marketing
Online cho thương hiệu
nội thất ZinHome tại
Công ty TNHH Zin
Homie Hà Nội

Nông
Đình

Văn

Lê Anh Tú

Lê Quang Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
Đăng
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác
marketing điện tử tại đơn vị; 2). Phân tích và thiết kế
quy trình marketing điện tử; 3). Xây dựng giải pháp
marketing điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại
đơn vị.
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Đại học

Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
kế toán nguyên vật lệu
cho công ty Cổ phần
thương mại Thành Công,
Lào Cai

Nguyễn
Thị

Vân

Đinh Thị
Ngọc Oanh

Nội dung của đề tài khóa luận tập trung vào nghiên cứu
3 vấn đề chính: 1). Khảo sát thực trạng công tác kế toán
nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thương mại Thành
Công, Lào Cai; 2). Phân tích và thiết kế hệ thống quản
lý nguyên vật liệu, thiết kế CSDL; 3). Xây dựng
chương trình ứng dụng kế toán nguyên vật liệu tại công
ty nhằm nâng cao hiệu quả.

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

NỘI DUNG
TÓM TẮT

4) Khoa Truyền thông Đa phương tiện:

1

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
Đại học

2

TT

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Xây dựng video giới
thiệu trường Đại học
CNTT&TT

Chu Tú Anh

Đỗ Thị Phượng

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Truyện của
Pít"

Dương Thị Thơm

Đỗ Thị Phượng

3

Đại học

Xây dựng video "Vì sao
thế nhỉ"

Hoàng Lệ Thu

Đỗ Thị Phượng

4

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Giá trị cuộc
sống"

Ma Thị Quỳnh

Đỗ Thị Phượng

5

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Tình bạn"

Nguyễn Thu Giang

Đỗ Thị Phượng

6

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Quà tặng cuộc
sống"

Ngô Thị Thủy

Đỗ Thị Phượng

7

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Cáo cụt đuôi"

Hoàng Mai Trâm

Hà Mỹ Trinh

8

Đại học

Xây dựng video mô
phỏng phương pháp sơ
cứu trẻ bị hóc

Vũ Thị Việt Hà

Hà Mỹ Trinh

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Tìm hiểu tổng quan về video quảng cáo, giới thiệu và
các công cụ thực hiện từ đó xây đựng video giới thiệu
tóm tắt về chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của
sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường ĐH CNTT&TT
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Truyện của Pít". Qua đó truyền tải tới người
xem bài học về lòng tốt.
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình 2D
từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt hình 2D
"Vì sao thế nhỉ". Qua đó truyền tải tới người xem: “Vì sao
tiếng sét lại có trước tiếng sấm” , Vì sao chúng ta không cảm
nhận được trái đất quay.
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Giá trị cuộc sống". Qua đó truyền tải tới
người xem bài học về sự tiết kiệm.
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Tình bạn". Qua đó truyền tải tới người xem
giá trị của tình bạn
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Quà tặng cuộc sống". Qua đó truyền tải tới
người xem bài học từ sự phản bội.
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Cáo cụt đuôi". Qua đó truyền tải tới người
xem bài học từ cuộc sống.
Tìm hiểu về công nghệ mô phỏng 3D từ đó xây dựng
video mô phỏng phương pháp sơ cứu trẻ bị hóc.
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Đại học

10

TT

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Bé ơi biết
không"

Phùng Thị Huyền

Hà Mỹ Trinh

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Kỹ năng sống
cho bé"

Bế Tài Khánh

Tạ Thị Thảo

11

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Sống đẹp"
dành cho trẻ em

Nguyễn Thị Tú Anh

Tạ Thị Thảo

12

Đại học

Xây dựng video giới
thiệu về đất nước Việt
Nam

Trần Thị Huệ Anh

Tạ Thị Thảo

13

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Con cóc là cậu
ông trời"

Phùng Thị Thu Diệp

Tạ Thị Thảo

14

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Sự tích sọ
dừa"

Nguyễn Thị Liễu

Tạ Thị Thảo

15

Đại học

Xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Những phẩm
chất tốt"

Nông Thị Loan

Tạ Thị Thảo

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Vì sao thế nhỉ". Qua đó truyền tải tới người
xem: Tại sao bầu trời màu xanh, tại sao trên trời lại có
cầu vồng.
Tìm hiểu tổng quan về phim hoạt hình 2D, các công cụ
hỗ trợ việc xây dựng phim. Từ đó lên ý tưởng kịch
bản, xây dựng phim hoạt hình 2D "Kỹ năng sống cho
bé" nhằm truyền thông điệp về kỹ năng sống cần thiết
cho trẻ em
Tìm hiểu tổng quan về phim hoạt hình 2D, các công cụ
hỗ trợ việc xây dựng phim. Từ đó lên ý tưởng kịch
bản, thiết kế, xây dựng phim hoạt hình 2D "Sống đẹp"
dành cho trẻ em.
Tìm hiểu về Video và cách xây dựng video truyền
thông dạng Motion Graphic. Từ đó lên ý tưởng kịch
bản, thiết kế, xây dựng Video giới thiệu về đất nước
Việt Nam nhằm mục đích giới thiệu đến khách du lịch
về những điểm nổi bật của đất nước Việt Nam.
Tìm hiểu tổng quan về phim hoạt hình 2D, các công cụ
hỗ trợ việc xây dựng phim. Từ đó lên ý tưởng kịch
bản, thiết kế, xây dựng phim hoạt hình 2D "Con cóc là
cậu ông trời" nhằm mục đích giải trí cho trẻ em.
Tìm hiểu tổng quan về phim hoạt hình 2D, các công cụ
hỗ trợ việc xây dựng phim. Từ đó lên ý tưởng kịch
bản, thiết kế, xây dựng phim hoạt hình 2D "Sự tích sọ
dừa" nhằm mục đích giải trí cho trẻ em.
Tìm hiểu tổng quan về phim hoạt hình 2D, các công cụ
hỗ trợ việc xây dựng phim. Từ đó lên ý tưởng kịch
bản, thiết kế, xây dựng phim hoạt hình 2D "Những
phẩm chất tốt" với nội dung bao gồm 3 câu truyện nhỏ
vể 3 phẩm chất tốt cần truyền dạy cho trẻ em.

16

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
Đại học
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TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Xây dựng bộ phim hoạt
hình "Điều ước"

Ma Thị Thùy Dung

Phan Thị Cúc

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Life"

Bùi Văn Dự

Phan Thị Cúc

18

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Giác ngộ"

Quàng Văn Hưng

Phan Thị Cúc

19

Đại học

Nguyễn Nam Khánh

Phan Thị Cúc

20

Đại học

Xây dựng TVC 3D
quảng cáo điện thoại
Mobistar Prime X Max
2018
Xây dựng game nhập
vai 3D “ Kiếm Hồn ”.

Mông Đức Tiến

Phan Thị Cúc

21

Đại học

Xây dựng TVC quảng
cáo sữa Izzi

Ma Văn Thành

Phan Thị Cúc

22

Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D “ Tham Thì
Thâm”

Đào Anh Tuấn

Hà Mỹ Trinh

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Điều ước". Qua đó truyền tải tới người xem
giá trị của gia đình.
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Life". Qua đó truyền tải tới người xem giá trị
của cuộc sống, gia đình.
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Giác ngộ". Qua đó truyền tải tới người xem
giá trị của con người.
Xây dựng TVC quảng các các chức năng của chiếc
điện thoại Mobistar Prime X Max 2018

Sinh viên tìm hiểu vê Unity, các kỹ thuật xây dựng trò
chơi 3D, từ đó áp dụng vào xây dựng trò chơi "Kiếm
hồn". Trò chơi là một dạng phần mềm giải trí trong đó
áp dụng nhiều kỹ thuật: kỹ thuật thiết kế nhần vật, địa
hình, kỹ thuật điêu khiển, xác định tương tác, hiệu ứng
v.v..
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng TVC, đồ họa động,
các công nghệ hỗ trợ từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây
dựng TVC quảng cáo 2D sữa IZZI. Qua đó truyền tải
tới người xem thông điệp "Sữa IZZI chắp cánh ước
mơ"
Tìm hiểu tổng quan về xây dựng video, phim hoạt hình
2D từ đó lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng bộ phim hoạt
hình 2D "Tham thì thâm". Qua đó truyền tải tới người
xem bài học cuộc sống.
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Xây dựng TVC quảng
cáo sữa SuSu sử dụng
kỹ thuật mô phỏng 3D

Nguyễn Thị Hoà

Đỗ Thị Chi

Tìm hiểu tổng quan về TVC, quy trình và các công
nghệ để xây dựng 1 TVC. Từ đó áp dụng kiến thức và
kỹ năng được học để xây dựng 1 video quảng cáo sản
phẩm sữa Susu
Tìm hiểu tổng quan về thực tại ảo và thực tại ảo tăng
cường. Áp dụng kiến thức tìm hiểu được cùng công nghệ
Vuforia trưng bày một số bộ phận cơ thể ảo.

Đại học

Mô phỏng một số bộ
phận cơ thể ảo sử dụng
công nghệ 3D

Nguyễn Thị Hương

Đỗ Thị Chi
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Đại học

Xây dựng TVC 3D
quảng cáo cốm dinh
dưỡng cho trẻ em

Đỗ Thị Thanh Tâm

Đỗ Thị Chi
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Đại học

Xây dựng TVC 3D
quảng cáo bỉm Bobby

Lưu Thị Linh

Đỗ Thị Chi
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Đại học

Xây dựng TVC quảng
cáo mỹ phẩm sử dụng
kỹ thuật mô phỏng 3D

Vũ Thị Ánh Mỹ

Đỗ Thị Chi
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Đại học

Mô phỏng quá trình cấy
ghép răng bằng video
3D

Nguyễn Lương Tùng

Đỗ Thị Chi
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Đại học

Lò Văn Nghiệp

Hà Mỹ Trinh

Tìm hiểu quy trình dựng phim hoạt hình 3D bằng công
nghệ Unity, áp dụng xây dựng video họat hình giới
thiệu về các loại xe bằng công nghệ 3D

30

Đại học

Xây dựng video họat
hình giới thiệu về các
loại xe bằng công nghệ
3D
Xây dựng game nhập
vai 3D "Holo knight"

Nguyễn Trung Kiên

Trịnh Ngọc Hà

Sinh viên tìm hiểu các kỹ thuật xây dựng trò chơi 3D,
từ đó áp dụng vào xây dựng game nhập vai 3D "Holo
knight". Trò chơi là một dạng phần mềm giải trí trong
đó áp dụng nhiều kỹ thuật: kỹ thuật thiết kế nhần vật,
địa hình, kỹ thuật điêu khiển, xác định tương tác, hiệu
ứng v.v..

Tìm hiểu tổng quan về TVC, quy trình và các công nghệ
để xây dựng 1 TVC. Từ đó áp dụng kiến thức và kỹ năng
được học để xây dựng 1 video quảng cáo sản phẩm cốm
dinh dưỡng cho trẻ em Hoa Thiên
Tìm hiểu tổng quan về TVC, quy trình và các công
nghệ để xây dựng 1 TVC. Từ đó áp dụng kiến thức và
kỹ năng được học để xây dựng 1 video quảng cáo bỉm
của Bobby
Tìm hiểu tổng quan về TVC, quy trình và các công
nghệ để xây dựng 1 TVC. Từ đó áp dụng kiến thức và
kỹ năng được học để xây dựng 1 video quảng cáo mỹ
phẩm của h ng LANCOME
Tìm hiểu quy trình xây dựng video mô phỏng, áp dụng
kiến thức và kỹ năng được học để xây dựng video mô
phỏng quá trình cấy ghép răng bằng video 3D
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Dương Đình Hùng

M Văn Thu

Nguyễn Văn Hùng

M Văn Thu

Xây dựng phim hoạt hình
3D “ Tết Đến Rồi”
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Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 3D "Một mình trên
đảo hoang"

Nguyễn Việt Đức

M Văn Thu
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Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 3D “ Hũ Mật Ong”

Nguyễn Thụy My

M Văn Thu

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Sinh viên tìm hiểu tổng quan về công nghệ làm phim
hoạt hình 3D, viết kịch bản, thiết kế, tạo khung xương
và các chuyển động các biểu cảm của nhân vật 3D trên
phần mềm Maya. Nội dung phim nói về cậu sinh viên
thường đi làm về muộn và được một bà cụ vì không để
cậu đó phải đói mà đợi cậu đó về ăn xong mới đóng
cửa hàng. Sau một thời gian cậu mới phát hiện ra và đi
làm về sớm hơn
Sinh viên tìm hiểu tổng quan về công nghệ làm phim
hoạt hình 3D, viết kịch bản, thiết kế, tạo khung xương
và các chuyển động các biểu cảm của nhân vật 3D trên
phần mềm Maya. Nội dung phim nói về cảnh tết đến
trên quê hương việt nam, phim đi kèm bài hát tết đến
rồi rất vui nhộn và hài ước
Sinh viên tìm hiểu tổng quan về công nghệ làm phim
hoạt hình 3D, viết kịch bản, thiết kế, tạo khung xương
và các chuyển động các biểu cảm của nhân vật 3D trên
phần mềm Maya. Nội dung phim nói về cảnh một
thanh niên nam bị đắm thuyền, sau đó anh bị lạc vào
đảo hoang, anh đ dùng tất cả kỹ năng của mình để
kiếm sống, các máy bay thường xuyên bay qua nhưng
không máy bay nào hạ xuống để cứu anh. Cuối cùng
anh ta dùng sức của mình để ném hạ tất cả các máy
bay.
Sinh viên tìm hiểu tổng quan về công nghệ làm phim
hoạt hình 3D, viết kịch bản, thiết kế, tạo khung xương
và các chuyển động các biểu cảm của nhân vật 3D trên
phần mềm Maya. Nội dung phim nói về cảnh hai con
gấu đi trên đường và gặp hũ mật ong, hai con tranh cải
nhau về việc lấy hay không lấy. Cuối cùng chú sóc đ
lấy hũ mật ong của mình và thưởng cho con gấu trung
thực một hũ mật ong
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Xây dựng phim hoạt
hình 3D “ Con Mèo
Hoang”

Dương Duy Thành

M Văn Thu

Đại học

Xây dựng TVC quảng
cáo cho nh n hiệu đồng
hồ Đăng Quang Watch

Nguyễn Ngọc Dương

M Văn Thu
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Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Hai anh em"

Triệu Thị Phương Thảo

Lê Sơn Thái
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Đại học

Xây dựng phim hoạt
Phạm Linh Trang
hình 3D cho trẻ em bằng
công nghệ Cinema 4D

Lê Sơn Thái
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Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình "Giấc mở diệu kỳ"
bằng đồ họa 3D

Vũ Anh Tuấn

Lê Sơn Thái
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Đại học

Xây dựng video 3D cho
trẻ em dạy về các loài
khủng long dựa trên
công nghệ Unity 3D

Hứa Anh Tuấn

Lê Sơn Thái

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Sinh viên tìm hiểu tổng quan về công nghệ làm phim
hoạt hình 3D, viết kịch bản, thiết kế, tạo khung xương
và các chuyển động các biểu cảm của nhân vật 3D trên
phần mềm Maya. Nội dung phim nói về cảnh hai cong
mèo hoang đang đi trong rừng thì bị kẻ xấu bắn và một
con bị thương, con mèo kia kiếm mồi để nuôi bạn. Một
hôm nó vào nhà cô gái và lấy đi 1 miếng cá, cô bé tức
giận và đuổi theo con mèo. Sau đó cô gái đi theo con
mèo và phát hiện ra sự thật. Cô gái thấy thương cảm và
đ cưu mang hai con mèo
Tìm hiểu tổng quan về video quảng cáo, giới thiệu và
các công cụ thực hiện từ đó xây đựng video giới thiệu
về nh n hiệu đồng hô Đăng Quang với nhiều hiệu ứng
bắt mắt
Tìm hiểu công nghệ làm phim hoạt hình 2D, từ đó xây
dựng phim hoạt hình 2D "Hai anh em" dựa trên các kỹ
thuật xây dựng phim hoạt hình được tìm hiểu qua đồ
án. Qua đó truyền tải những bài học cuộc sống một
cách nhẹ nhàng tới người xem.
Tìm hiểu công nghệ làm phim hoạt hình 3D, từ đó xây dựng
video hoạt hình 3D dành cho trẻ em dựa trên các kỹ thuật
xây dựng phim hoạt hình được tìm hiểu và trình bày qua đồ
án. Video 3D mang tính giải trí và phù hợp cho trẻ nhỏ.
Tìm hiểu công nghệ làm phim hoạt hình 3D, từ đó xây
dựng video hoạt hình 3D "Giấc mở diệu kỳ" dựa trên
các kỹ thuật xây dựng phim hoạt hình được tìm hiểu và
trình bày qua đồ án. Video 3D mang tính giải trí và
phù hợp cho trẻ nhỏ.
Tìm hiểu công nghệ Unity, từ đó thấy được các ưu thế
của việc sử dụng Unity trong sản xuất video. Đồng thời
áp dụng Unity để xây dựng video 3D cho trẻ em về các
loài khủng long. Video mang tính giáo dục trẻ trong
nhận biết về các loài khủng long.
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NỘI DUNG
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Xây dựng trò chơi
"Cuộc chiến cuối cùng"
trên công nghệ Unity
3D

Ngô Hồng Thái

Xây dựng video 3D giới
thiệu các loài động vật ở
Châu Phi cho trẻ em dựa
trên công nghệ Unity
3D
Xây dựng video 3D cho
trẻ em "Cuộc đua các
loài động vật" dựa trên
công nghệ Unity

Nguyễn Văn Phú

Đại học

Xây dựng video 3D giới
thiệu các loài động vật
trong đại dương cho trẻ
em dựa trên Unity

Đỗ Duy Học
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Đại học

Xây dựng game 3D
Moria

Dương Thế Anh
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Đại học

Xây dựng video hướng
dẫn sử dụng dịch vụ
Samsung Pay

Phạm Ngọc Trung

Lương Thị Thu Hà

Xây dựng video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng dịch
vụ SamsungPay
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Đại học

Xây dựng video 3D mô
phỏng quá trình sơ cứu
trẻ bị hóc dị vật

Nguyễn Mộng Hà

Lương Thị Thu Hà

Xây dựng video 3D mô phỏng lại quá trình sơ cứu trẻ
em qua 6 bước cơ bản khi trẻ bị hóc dị vật.

Nguyễn Tiến Thịnh

Sinh viên tìm hiểu các kỹ thuật xây dựng trò chơi 3D,
từ đó áp dụng vào xây dựng trò chơi "Cuộc chiến cuối
cùng". Trò chơi là một dạng phần mềm giải trí trong đó
áp dụng nhiều kỹ thuật: kỹ thuật thiết kế nhần vật, địa
hình, kỹ thuật điêu khiển, xác định tương tác, hiệu ứng
v.v..
Tìm hiểu công nghệ Unity, từ đó thấy được các ưu thế
Lê Sơn Thái
của việc sử dụng Unity trong sản xuất video. Đồng thời
áp dụng Unity để xây dựng video 3D cho trẻ em về các
loài động vật ở Châu Phi. Video mang tính giáo dục trẻ
trong nhận biết về các loài vật
Trần Nguyễn Duy Trung Tìm hiểu công nghệ Unity, từ đó thấy được các ưu thế
của việc sử dụng Unity trong sản xuất video. Đồng thời
áp dụng Unity để xây dựng video 3D cho trẻ em về các
loài động vật trong một cuộc đua. Video mang tính
giáo dục trẻ trong nhận biết về các loài vật
Trần Nguyễn Duy Trung Tìm hiểu công nghệ Unity, từ đó thấy được các ưu thế
của việc sử dụng Unity trong sản xuất video. Đồng thời
áp dụng Unity để xây dựng video 3D cho trẻ em về các
loài động vật ở đại dương. Video mang tính giáo dục
trẻ trong nhận biết về các loài vật
Xây dựng game 3D thuộc thể loại nhập vai để chiến
Dương Thị Thúy Nga
đấu với quái vật để giành lại ký ức cho các nàng tiên
và trả lại cuộc sống yên bình.
Lê Sơn Thái
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Xây dựng video 3D mô
phỏng quá trình sơ cứu
khi bị bỏng

Lưu Thị Kim Chi

Lương Thị Thu Hà

Xây dựng video 3D mô phỏng 9 bước sơ cứu khi bị
bỏng.

Nâng cao khả năng
phòng chống bắt cóc trẻ
em sử dụng công nghệ
video mô phỏng 3D
Xây dựng game 3D One
Two Three Crush
Xây dựng video 3D mô
phỏng quá trình sơ cứu
trẻ sơ sinh bị sặc sữa

Đỗ Thị Cúc

Lương Thị Thu Hà

Sử dụng công nghệ 3D trong quá trình dựng video
hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ trong 3 tình huống bắt
cóc trẻ em.

Dương Việt Anh

Lương Thị Thu Hà

Phạm Thị Út Liên

Lương Thị Thu Hà

Xây dựng game 3D dùng trên thiết bị di động nền tảng
Android thuộc thể loại running.
Xây dựng video 3D hướng dẫn sơ cứu khi trẻ bị sặc
sữa.

Đại học

Xây dựng TVC quảng
cáo cho công ty Suzuki
Vân Đạo

Phạm Thế Kiên

Đỗ Thị Bắc

Xây dựng video quảng cáo cho công ty Suzuki Vân
Đạo nhằm truyển tải thông tin về công ty đến khách
hàng.
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Đại học

Phạm Thế Kiên

Đỗ Thị Bắc

Demo 1 website 3D trưng bày các hiện vật lịch sử của
Việt Nam một cách trực quan, lưu trữ lâu dài.
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Đại học

Xây dựng webstie 3D
trưng bày hiện vật lịch
sử Việt Nam
Xây dựng game 3D
"Balloon"

Đặng Duy Tùng

Đỗ Thị Bắc
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Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Cat of Mine"

Đặng Thùy Linh

Đỗ Thị Bắc

Xây dựng game bắn bóng mang tính giải trí, lôi cuốn
người chơi bởi cách chơi khó, sử dụng Ai sinh ra vật
cản.
Xây dựng bộ phim hoạt hình 2D về chú mèo béo, tuy
lười biếng nhưng đ biết giúp cô chủ nhỏ đuổi đàn
chuột đến quậy phá.
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Đại học

Xây dựng phim hoạt
hình 3D "Công bằng"

Nguyễn Tuấn Sang

Nguyễn Văn Tới

Xây dựng bọ phim hoạt hình 3D mang thông điệp về
sự công bằng để giáo dục thanh thiếu niên.
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Đại học

Xây dựng video "Tôi
yêu MMC"

Hoàng Thị Thu Hà

Nguyễn Văn Tới

Xây dựng video thể hiện tình yêu với Khoa Truyền
thông đa phương tiện - Trường ĐH CNTT&TT
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Ứng dụng công nghệ
Motion Graphics vào
xây dựng Video giới
thiệu Khoa Truyền
thông đa phương tiện
Thiết kế thương hiệu đồ
câu cá Vinh An

Trần Đức Việt

Nguyễn Văn Tới

Xây dựng video motion giới thiệu các ngành nghề đào
tạo của Khoa TTĐPT - Trường ĐH CNTT&TT

Nguyễn Duy Quang

Đỗ Thị Bắc

Đại học

thiết kế Bộ Nhận diện
thương hiệu Mộc Trà

Nguyễn Thị Nhật Anh

Đỗ Thị Bắc
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Đại học

Thiết kế thương hiệu GHome

Bùi Hương Giang

HS. Trần Từ Thành
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Đại học

Thiết kế Bộ nhận diện
thương hiệu thực phẩm
Nhật Bản - FromJapan

Vũ Văn Quyết

HS. Trần Từ Thành
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Đại học

Thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu thời trang
Gentleman

Nguyễn Việt Tùng

HS. Trần Từ Thành

Xây dựng bộ thương hiệu đồ câu cá Vinh An bao gồm
bộ nhận diện văn phòng, bộ nhận diện thương hiệu sản
phẩm: nh n mác, bao bì, và các ấn phẩm truyền thông
khác.
Xây dựng bộ thương hiệu Bộ Nhận diện thương hiệu
Mộc Trà bao gồm logo, bộ nhận diện thương hiệu sản
phẩm bao bì cho các dòng trà trong thương hiệu. Sản
phẩm có tính ứng dụng thực tế cao
Xây dựng bộ thương hiệu thương hiệu G-Home là
thương hiệu chuyên cũng cấp, sản xuất các vật dụng
trang trí nhà cửa, văn phòng. Bộ đồ án bao gồm bộ
nhận diện văn phòng,, và các ấn phẩm truyền thông
khác: cataloge, poster....
Xây dựng bộ thương hiệu thương hiệu thực phẩm
Nhật Bản - FromJapan. Tù việc nghiên cứu những đặc
trung về văn hoá, tư tưởng của Nhật Bản, đồ án đ xây
dựng ý tưởng logo, bộ nhận diện văn phòng, bộ nhận
diện thương hiệu sản phẩm bao bì, và các ấn phẩm
truyền thông khác
Xây dựng bộ thương hiệu đồ câu cá Vinh An bao gồm
bộ nhận diện văn phòng, bộ nhận diện thương hiệu sản
phẩm bao bì, và các ấn phẩm truyền thông khác
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Đại học

Thiết kế bộ nhận diện tổ
chức Vietnam Birds

Trịnh Hải Trường

Dương Thị Thúy Nga

Xây dựng bộ thương hiệu tổ chức Vietnam Birds,
chuyên bảo tồn, gìn giữ các loài chim tại Việt Nam bao
gồm logo, bộ nhận diện văn phòng, và các ấn phẩm
truyền thông khác
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Thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu công ty vận
tải Gotaxi

Nguyễn Quang Tùng

Dương Thị Thúy Nga

Xây dựng bộ thương hiệu đthương hiệu công ty vận
tải Gotaxi bao gồm bộ nhận diện văn phòng, bộ giao
diện app đặt xe sử dụng trên điện thoại, giao diện
website và các ấn phẩm truyền thông khác
Xây dựng bộ thương hiệu Khánh Quyên make up bao
gồm bộ nhận diện văn phòng, bộ nhận diện thương
hiệu sản phẩm và các ấn phẩm truyền thông khác
Tìm hiểu tổng quan về thiết kế giao diện game 2D từ
đó lên ý tưởng, thiết kế giao diẹn và các ấn phẩm cho
Game : "The journey on the planets" nói về cuộc du
hành chinh phục, khám phá vũ trụ. Đồ án xây dựng
nhân vật, không gian, tạo hình rất phù hợp với nội
dung game
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho h ng sữa
Truth Milk bao gồm bộ nhận diện văn phòng, bộ nhận
diện thương hiệu sản phẩm, bộ nhận diện sản phẩm
ngoài trời, bộ nhận diện thương hiệu marketing
Thiết kế bộ lịch về lễ hội, văn hóa Nhật Bản. 12 tháng
trong năm là 12 hình tượng đặc trưng của văn hóa hoặc
lễ hội của Nhật Bản. Bộ lịch gồm túi đựng, bộ lịch dọc
12 tháng 7 tờ, lịch để bàn, bao lì xì...
Thiết kế bộ lịch về nghệ thuật tranh xé dán qua hình
ảnh cây xương rồng có sử dụng các hiệu ứng phần
mềm để hình ảnh mang tính đồ họa. Bộ lịch gồm túi
đựng, bộ lịch dọc 12 tháng 7 tờ, lịch để bàn, bao lì xì...
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho h ng mỹ
phẩm Morphe bao gồm bộ nhận diện văn phòng, bộ
nhận diện thương hiệu sản phẩm.

Thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu Khánh
Quyên make up
Thiết kế bộ giao diện
2D cho game "The
journey on the planets"

Trần Khánh Quyên

Dương Thị Thúy Nga

Nguyễn Hải Nam

Dương Thị Thúy Nga

Đại học

Thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu h ng sữa
Truth Milk

Nguyễn Thị Hà Phương

Phạm Thị Ngọc Anh
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Đại học

Thiết kế bộ lịch về lễ
hội, văn hóa Nhật Bản

Ma Thị Huệ

Phạm Thị Ngọc Anh
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Thiết kế bộ lịch về tranh
xé dán

Bùi Thị Nam Trang

Phạm Thị Ngọc Anh
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Thiết kế bộ nhận diên
thương hiệu cho h ng
mỹ phẩm Morphe

Nguyễn Ngọc Tài

Phạm Thị Ngọc Anh
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Đại học

Thiết kế minh họa
truyện The God Father
và truyện Jurrassic Park

Đặng Vương Cao
Nguyên

Trần Nguyễn Duy Trung Tìm hiểu nội dung, cốt truyện hai bộ truyện: The God
Father và truyện Jurrassic Park. Từ đó lựa chọn các chi
tiết đặc trưng để thiết kế bìa truyện và minh họa một số
hình ảnh dựa trên nội dung cốt truyện của hai bộ
truyện: The God Father và Jurrasic Park.
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Thiết kế bộ giao diện
game "The Sweet
World"

Phùng Minh Quân

Đại học

Thiết kế minh họa
truyện Buratino

Nguyễn Tuấn Anh

75

Đại học

Thiết kế bộ lịch về đạo
mẫu

Chử Thị Hường

Trần Nguyễn Duy Trung Tìm hiểu và nghiên cứu về đồ họa, giao diện trong
game 2D. Lựa chọn các phong cách thiết kế phù hợp
với tựa game đ lựa chọn. Từ những tìm hiểu, nghiên
cứu tổng quan về game 2D, đưa ra nội dung của game
"The Sweet World", một tựa game theo dạng thời gian
thực, xây dựng một thành phố mà ở đó đầy đủ các tính
năng, giao thức của một thành phố ảo của một x hội
tu nhỏ.
Trần Nguyễn Duy Trung Tìm hiểu nội dung, cốt truyện truyện Buratino. Đưa ra
ý tưởng và các phong cách tạo hình để minh họa khung
cảnh, nhân vật cũng như lên hòa sắc cho truyện
Buratino.
Trịnh Ngọc Hà
thiết kế bộ lịch về đạo mẫu ở Việt Nam 2019
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Đại học

Thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu May
Cosmetic

Đỗ Thu Vân

Trịnh Ngọc Hà

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho h ng May
Cosmetic
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Đại học

Trịnh Ngọc Hà

Thiết kế bộ bao bì sản phẩm cho h ng kadikim
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Đại học

Trịnh Ngọc Hà

Thiết kế minh họa truyện chiếc lược ngà
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Đại học

Thiết kế bao bì cho h ng Nguyễn Thị Diệu Linh
Kadikim
Thiết kế minh họa
Nguyễn Thị Hoàn
truyện chiếc lược ngà
Thiết kế minh họa
Lê Thị Thanh Thư
truyện cổ tích " truyền
thuyết Lạc Long Quân
và Âu Cơ

Nguyễn Quang Minh
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Đại học

Thiết kế bộ nhận diện
thương hiệu PTLand

Nguyễn Quang Minh

Thiết kế làm rõ và sinh động một số trích đoạn trong
truyện cổ tích " truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu
Cơ " . Thiết kế có sử dụng các phần mềm thiết kế
mang tính đồ họa. Bộ đồ án bao gồm bộ tranh minh
họa, túi đựng và một số sản phảm truyền thông khác
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu PT Land là đơn vị
chuyên về đầu tư, phân phối tiếp thị Bất Động sản . Bộ
đồ án bao gồm bộ nhận diện văn phòng, logo và các ấn
phẩm truyền thông khác

Phạm Văn Thắng
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Thiết kế bộ lịch 2019
Kỷ Hợi

L Xuân Đông

Nguyễn Quang Minh

Đại học

Thiết kế bộ nhận diện
công ty Green
living group

Phí Đình Trung

Nguyễn Quang Minh
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Đại học

Bài học rút ra cho người
làm truyền thông từ
chiêu trò PR bikini của
VietjetAir

Ngô Việt Cường

Nguyễn Văn Tới
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Đại học

Ứng xử của nhà báo
Việt Nam khi sử dụng
mạng x hội hiện nay

Hoàng Thị Nga

Nguyễn Văn Tới
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Đại học

Báo điện tử với vấn đề
bảo vệ môi trường biển
qua loạt bài viết về sự
cố môi trường do
Formosa gây ra

Nguyễn Trung Đông

Đỗ Thị Bắc

NỘI DUNG
TÓM TẮT
Thiết kế bộ lịch 2019 Kỷ Hợi . Bộ đồ án có sử dụng
các hiệu ứng phần mềm để hình ảnh mang tính đồ họa.
Bộ lịch gồm túi đựng, bộ lịch dọc 12 tháng 7 tờ, lịch để
bàn...
Thiết kế bộ nhận diện côg ty Green living group là đơn
vị chuyên về quy hoach đô thị xanh. Bộ đồ án bao gồm
bộ nhận diện văn phòng, logo và các ấn phẩm truyền
thông khác
Đề tài phân tích các chiến dịch PR có sử dụng chiêu trò
bikini của Vietjet Air từ năm 2012 - 2018 để từ đó rút
ra những thành công và thất bại của h ng này trong
việc sử dụng chiêu trò trên. Từ đó, đề tài rút ra các bài
học kinh nghiệm cụ thể cho người làm truyền thông
trong việc sử dụng các yếu tố chiêu trò trong hoạt động
PR và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng
hình ảnh thương hiệu cho Vietjet Air.
Từ những ảnh hưởng của mạng x hội đến đời sống và
hoạt động báo chí, đề tài đ khảo sát và phân tích
những ứng xử tích cực và tiêu cực của nhà báo trong
việc sử dụng mạng x hội (Facebook) từ năm 2015 –
2018. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao bản
lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo như
rèn luyện đạo đức từ gốc, giải pháp cho nhà báo khi
phát ngôn trên mạng x hội, giải pháp cho nhà báo khi
tham khảo nguồn tin trên mạng x hội và tham khảo 10
quy tắc đạo đức cho nhà báo khi sử dụng mạng x hội
tại Ấn Độ.
Đề tài thực hiện thông kê, khảo sát, phân tích sâu về
nội dung và hình thức của các tin, bài trên 2 trang báo
điện tử về sự cố môi trường do Formosa gây ra, từ đó
sẽ cho chúng ta những cái nhìn khách quan nhất về
việc thông tin của báo điện tử đối với sự cố môi trường
biển. Từ những đánh giá, phân tích về nội dung và
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Báo điện tử với truyền
thông hình ảnh cảnh sát
giao thông

Vũ Thị Việt Hằng

Đỗ Thị Bắc
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Đại học

Tác động của mạng x
hội Facebook đối với dư
luận x hội tại Việt Nam
qua sự kiện U23 Việt
Nam trở thành Á quân
AFF Cup

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Huyền
Chinh
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Đại học

Nâng cao hiệu quả
truyền thông nội bộ cho
Công ty Cổ phần Cung

Đinh Thị Bích Hòa

Nguyễn Thị Huyền
Chinh

NỘI DUNG
TÓM TẮT
hình thức thông tin trên 2 tờ báo điện tử này sẽ góp
phần cho chúng ta thấy được tác động, vai trò của báo
điện tử trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó đồ
án này cũng đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao
hiệu quả về nội dung và hình thức thông tin trên báo
điện tử về chủ đề bảo vệ môi trường biển.
- Khảo sát hình ảnh CSGT trên báo điện tử Công an
nhân dân, VnExpress, Tuổi trẻ online, từ kết quả khảo
sát đưa ra được một số kết luận sau:
+ Báo điện tử phản ánh đầy đủ các mặt công tác của
CSGT trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực
+ Các thông tin trên báo điện tử mang tính tích cực ít
được quan tâm
+ Hình ảnh CSGT xuất hiện trên báo điện tử với tần
suất nhiều, nhưng chưa sâu sắc
- Đánh giá hình thức thể hiện tác phẩm và sự tương
tác, phản hồi của công chúng
- Những ưu điểm, hạn chế và một số kiến nghị nâng
cao chất lượng hình ảnh cảnh sát giao thông trên báo
điện tử
Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu những tác động
của mạng x hội Facebook nói riêng và một số mạng
x hội phổ biến khác đối với DLXH tại Việt Nam. Cụ
thể, đề tài đ phân tích thông qua sự kiện đội tuyển
U23 Việt Nam trở thành Á quân của AFF Cup năm
2017 vừa qua. Thông qua phân tích những tác động
này, đề tài sẽ đưa ra một số giải pháp quan trọng trong
việc tăng cao những ảnh hưởng tích cực của MXH đối
với DLXH, phòng ngừa những nguy cơ không mong
muốn khi làm truyền thông trên MXH.
Đề tài tập trung nghiên cứu các lý thuyết liên quan đến
truyền thông nội bộ như: Khái niệm truyền thông nội
bộ, vai trò của truyền thông nội bộ, ảnh hưởng của
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ứng Nhân lực Quốc tế
TMDS
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Nâng cao hiệu quả
truyền thông cộng đồng
cho Phòng Thông tin
của UBND huyện Yên
Sơn - tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Thị Hồng Ngân

Nguyễn Thị Huyền
Chinh
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Phân tích chiến dịch xây
dựng hình ảnh của ca sĩ
- KOL Đức Phúc

Nguyễn Thị Hà

Đỗ Thị Bắc

NỘI DUNG
TÓM TẮT
TTNB đến doanh nghiệp... Từ đó, cung cấp cái nhìn
tổng quan về TTNB - một trong những hình thức đang
được doanh nghiệp, tổ chức, các đơn vị chú trọng đầu
tư, phát triển.
Đề tài lấy chủ thể nghiên cứu cụ thể là Công ty Cổ
phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế TMDS. Thông qua
các hoạt động truyền thông và truyền thông nội bộ cụ
thể của TMDS, đề tài đ cung cấp cái nhìn thực tế nhất
về hoạt động TTNB thực tiễn của DN hiện nay là như
thế nào.
Thông qua những phân tích trên, đề tài đ đưa ra được
những định hướng phát triển TTNB, những giải pháp
để phát huy hiệu quả của hình thức truyền thông này
để các DN có thể tham khảo.
Đề tài tập trung vào nghiên cứu các vấn đề có liên
quan đến truyền thông cộng đồng như: khái niệm
TTCĐ, vai trò của TTCĐ, ảnh hưởng của TTCĐ... Từ
đó xây dựng nền tảng lý thuyết về một hoạt động
truyền thông cũng được các tổ chức hiện nay quan tâm.
Đề tài đ lấy hoạt động truyền thông cộng đồng của
Phòng Thông tin của UBND huyện Yên Sơn - Tuyên
Quang làm chủ thể nghiên cứu. Thông qua các hoạt
động TTCĐ cụ thể, đề tài đ đưa ra những dẫn chứng
để minh chứng cho các luận điểm của mình. Đồng
thời, thông qua đây để đưa ra những giải pháp để phát
triển hoạt động TTCĐ cho các tổ chức.
Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích chiến
dịch xây dựng hình ảnh của người nổi tiếng (KOLs),
trong đó lựa chọn phân tích chiến dịch xây dựng hình
ảnh của ca sĩ - KOL Đức Phúc trong năm 2017 và
2018. Bên cạnh việc tổng hợp lý thuyết liên quan đến
đề tài nghiên cứu về KOLs, chiến dịch xây dựng hình
ảnh, mạng x hội, đề tài thu thập và phân tích tài liệu
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Bài học kinh nghiệm rút
ra từ khủng hoảng
truyền thông Khaisilk một chiếc khăn hai nh n
mác

Đặng Thị Nhung

Đỗ Thị Bắc
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Đại học

Thực trạng hoạt động
truyền thông online của
công ty cổ phần xúc tiến

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Văn Tới

NỘI DUNG
TÓM TẮT
về chiến dịch truyền thông của KOL Đức Phúc về các
kênh, thông điệp, nội dung truyền thông và sự tương
tác của công chúng. Từ việc nghiên cứu đó, đề tài đánh
giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra những bài học kinh
nghiệm cho bản thân, bài học kinh nghiệm cho người
làm truyền thông xây dựng hình ảnh đồng thời đưa ra
một số gợi mở về định hướng tiếp tục phát triển chiến
dịch xây dựng hình ảnh của Đức Phúc trong tương lai.
Để thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ của đề tài, tác
giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương
pháp phân tích số liệu qua thống kê nội dung bài trên
internet để đưa ra nội dung phân tích cụ thể nhất.
Khủng hoảng truyền thông là một trong những vấn đề
thiết yếu cần được quan tâm trong mỗi tổ chức và
doanh nghiệp, hiểu được tầm quan trọng của vấn đề,
khóa luận lựa chọn nghiên cứu khủng hoảng truyền
thông của Khaisilk - một chiếc khăn hai nh n mác để
phân tích. Bên cạnh việc tổng hợp lý thuyết từ các
nguồn tin cậy về khủng hoảng truyền thông, thương
hiệu, các bước xử lý khủng hoảng truyền thông, khóa
luận lựa chọn phương pháp phân tích tài liệu để thu
thập và tóm tắt khủng hoảng truyền thông của Khaisilk
qua từng diễn biến trong từng thời điểm. Dựa trên việc
phân tích đó, tác giả đưa ra những phân tích về ưu
điểm, nhược điểm trong xử lý khủng hoảng của
Khaisilk, cách thức thương hiệu này lựa chọn để khôi
phục hình ảnh sau khủng hoảng. Từ đó, khóa luận đưa
ra những đánh giá về cách thức xử lý khủng hoảng
truyền thông của Khaisilk và đề xuất giải pháp nâng
cao hiệu quả xử lý khủng hoảng truyền thông
Truyền thông online đang trở thành một xu hướng tất
yếu và có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình
xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu của một tổ
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thương mại điện tử ECP
Việt Nam

NỘI DUNG
TÓM TẮT
chức, cá nhân hay doanh nghiệp muốn PR hình ảnh
của mình. Do đó, đề tài tập trung vào việc phân tích
thực trạng hoạt động và đề ra giải pháp truyền thông
cho một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ truyền
thông online cho doanh nghiệp (ECP Việt Nam).
Để thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của đề
tài, tác giả sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu chính là
phương pháp phỏng vấn sâu và phương pháp điều tra
bằng bảng hỏi aneket.

5) Khoa Công nghệ thông tin:
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Xây dựng ứng dụng Trần Văn Cương
bán hàng online trên
nền tảng Android

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN
Bùi Anh Tú

NỘI DUNG TÓM TẮT
Như chúng ta đ thấy trong thị trường hiện nay thì việc cạnh tranh về
kinh doanh ngày càng trể nên quyết liệt và hầu hết những người kinh
doanh, những công ty lớn cho đến các cửa hàng bán lẻ đều rất chú tâm
đến việc làm thỏa m n khách hàng một cách tốt nhất.
- So với kinh doanh truyền thống thì chi phí thấp hơn, hiệu quả đạt cao
hơn.
- Hơn thế nữa với lợi thế của công nghệ internet nên việc truyền tải
thông tin về sản phẩm nhanh chóng thuận tiện, càng tăng thêm lợi
nhuận để loại hình này phát triển và đến nhanh hơn với khách hàng.
- Biết được nhu những nhu cầu đó chương trình “ Xây dựng ứng dụng
bán điện thoại online trên nền tảng Android” được xây dựng nhằm để
đáp ứng cho mọi người tiêu dùng và qua hệ thống ứng dụng này người
dùng có thể đặt mua các mặt hàng điện thoại ưu thích.
- Do đó với sự ra đời của ứng dụng bán điện thoại online này, mọi
người có thể mua hàng mọi lúc mọi nơi mà không cần phải tới tận cửa
hàng để mua. Trên thực tế cũng đ có một số ứng dụng bán hàng này
nhưng chủ yếu là các website. Trước thực tế đó em đ chọn đề tài “
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Xây dựng website
quản lý và bán hàng
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Đỗ Đình Cường

NỘI DUNG TÓM TẮT
Xây dựng ứng dụng bán điện thoại online trên nền tảng Android” cho
đồ án tốt nghiệp của mình.
Khảo sát hệ thống theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, công ty… Việc
bán hàng cần phải có tư duy, đầu óc kinh doanh và khả năng nhạy bén
nắm bắt thị trường. Một cửa hàng bán các mặt hàng không cần nhiều
nhân viên, khách hàng không cần trực tiếp đến mua hàng mà có thể tại
nhà truy cập vào ứng dụng trên điện thoại là có thể mua được hàng,
mua được sản phẩm mình cần.
- Xây dựng được một ứng dụng bán hàng online tương đối hoàn chỉnh,
phục vụ một cách hiệu quả cho người dùng dựa trên việc sử dụng phần
mềm quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và xây dựng ứng dụng dựa trên sự
kết hợp các ngôn ngữ PHP, HTML, CSS, Lazavel , Java.
Xây dựng website quảng bá sản phẩm nhằm giới thiệu về cửa hàng và
các sản phẩm mà cửa hàng kinh doanh tới khách hàng, tăng hiệu quả
của hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường. Website thực hiện tốt
công việc là giới thiệu, quảng bá, kinh doanh sản phẩm, thống kê
những sản phẩm được khách hàng quan tâm để đưa ra chiến lược kinh
doanh hiệu quả. Người Quản lý sẽ quản lý toàn bộ hoạt động của
website, thực hiện các chức năng cơ bản: Quản lý danh mục sản phẩm,
quản lý cập nhật các thông tin trên website, quản lý danh sách các
thành viên, quản lý các đơn hàng.
Kết quả đạt được: Nắm bắt được những kiến thức cơ bản và tổng quan
về ngôn ngữ lập trình Web PHP. Áp dụng xây dựng ứng dụng thực
nghiệm trang Web quản lý bán hàng và giới thiệu sản phẩm cho một
cửa hàng quần áo.
Hướng nghiên cứu phát triển:Tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ PHP để
có thể đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của người sử dụng, phát triển và
tối ưu hóa hệ thống. Kết hợp ngôn ngữ PHP với hệ quản trị cơ sở dữ
liệu lớn hơn: SQL Server. Tìm hiểu thêm một số ngôn ngữ, để nâng
cao giao diện đồ họa đẹp mắt, thân thiện hơn…Tích hợp với phần mềm
quản lý bán hàng để trở thành công cụ đắc lực trong việc quản lý và
quảng bá thương hiệu.
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Nghiên cứu một số
phương pháp phân
đoạn ảnh, ứng dụng
phân đoạn ảnh bộ
phận cây

Nguyễn Hà Việt

Đại học

Xây dựng website
kinh doanh nội thất
cho đại lý Trường
Hằng

Lý Thị Tuyết
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Nghiên cứu ứng
dụng Unity xây
dựng Game

Nguyễn Văn Thành
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Nguyễn Thị Thanh
Nhàn

NỘI DUNG TÓM TẮT

Ngày nay,ngành công nghệ thông tin đang phát triển một cách mạnh
mẽ,có rất nhiều thiết giúp ích trong quá trình xử lý ảnh. trong hầu hết
các ứng dụng của lĩnh vực xử lý ảnh, thị giác máy tính, phân đoạn ảnh
luôn đóng một vai trò cơ bản và thường là bước tiền xử lý đầu tiên
trong toàn bộ quá trình trước khi thực hiện các thao tác khác ở mức cao
hơn như nhận dạng đối tượng, biểu diễn đối tượng, nén ảnh dựa trên
đối tượng, hay truy vấn ảnh dựa vào nội dung .Kết quả của quá trình
phân đoạn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đó là sẽ phục vụ cho
quá trình trích trọn đặc trưng và quá trình nhận dạng.
Trong bài toán nhận dạng cây dựa trên kĩ thuật xử lí ảnh, các thành
phần của cây (hoa,lá, thân, rễ, …) đều có thể đóng góp vai trò nhận
dạng. Cây gồm nhiều bước thì bước phân đoạn để nâng cao độ chính
xác nhận dạng cây do vậy trong đồ án em sẽ nguyên cứu vào việc ứng
dụng các giải thuật để phân đoạn ảnh hoa góp phần giải quyết bài toán
nhận dạng cây.
Quách Xuân Trưởng Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện
tử, công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao
và lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng
Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao và ngày
càng trở thành một công cụ không thể thiếu, là nền tảng chính cho sự
truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu.
Đại lý nội thất Trường Hằng yêu cầu xây dựng một hệ thống nhằm
mục đích thay thế cho hình thức giới thiệu sản phẩm trực tiếp như: tờ
rơi, aphic, tiếp thị…Khách hàng phải tới tận cửa hàng tìm kiếm mất rất
nhiều thời gian, cần một lượng nhân viên và các thiết bị trợ giúp lớn để
giới thiệu và quản lý sản phẩm. Ngoài ra, không thể có đủ không gian
trưng bày tất cả các loại sản phẩm.
Dựa vào kiến thức đ học, tìm hiểu về HTML, CSS, MySQL, PHP
và Bootstrap để thực hiện đề tài " Xây dựng website kinh doanh nội
thất cho đại lý Trường Hằng"
- Mục tiêu đề tài:
Nguyễn Văn Tảo
• Tìm hiểu cấu trúc, cách thức hoạt động, quá trình xây dựng ứng dụng
trên Unity2D.
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Xây dựng website
giới thiệu sản phẩm
cho cửa hàng giày
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• Nâng cao khả năng lập trình thông qua quá trình xây dựng game.
• Xây dựng thành công game.
- Kết quả đạt được:
• Hiểu được cấu trúc, cách thức hoạt động, quá trình xây dựng ứng
dụng trên Unity2D.
• Nâng cao khả năng lập trình thông qua quá trình xây dựng game.
• Xây dựng các đối tượng sử dụng trong game bằng phần mềm hỗ trợ
pho-toshop(CS6).
• Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên Visual Studio xây dựng một số
chức năng đơn giản cho game.
• Hoàn thành việc xây dựng game trong thời gian dự kiến.
- Hướng phát triển đề tài:
• Xây dựng thêm một số tính năng cần thiết cho trò chơi.
• Cải thiện chất lượng đồ họa trong trò chơi.
• Tối ưu hóa code, xử lý các đối tượng trong trò chơi để người chơi có
được trải nghiệm tốt nhất.
• Hỗ trợ trò chơi trên nhiều hệ điều hành khác nhau như: ios,
window...
• Thương mại hóa sản phẩm.
Nguyễn Toàn Thắng Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những
ứng dụng của nó trong đời sống. Máy tính điện tử không còn là một
thứ phương tiện lạ lẫm đối với mọi người mà nó dần trở thành một
công cụ làm việc và giải trí thông dụng và hữu ích của chúng ta, không
chỉ ở công sở mà còn ngay cả trong gia đình.
Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay, với xu
thế toàn cầu hoá nền kinh tế trên thế giới. Nhu cầu của con người ngày
càng được đáp ứng, đặc biệt là nhu cầu về trao đổi hàng hoá và mua
bán ngày càng tăng. Và nhu cầu giới thiệu, tiếp thị sản phẩm đến với
khách hàng được xem là tất yếu của mọi đơn vị kinh doanh hoặc sản
xuất, trong đó thiết kế website đóng vai trò quan trọng trong việc
quảng bá sản phẩm, thương hiệu và nâng cao doanh số bán hàng. Một
website giới thiệu sản phẩm với giao diện đẹp, nội dung phong phú thu
hút người dùng truy cập website mà còn kích thích mua hàng hiệu quả.
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Xây dựng Website
quản lý bán hàng
thiết bị văn phòng
cho công ty TNHH
Nhật Thành

Phạm Hà Giang

Dương Thu Mây
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Xây dựng Website
hỗ trợ "Bà mẹ bỉm
sữa"

Nông Thị Thu Kiều

Nguyễn Hải Minh

NỘI DUNG TÓM TẮT
Giày là phụ kiện làm đẹp không thể thiếu trong mọi thời đại. Một
website giới thiệu sản phẩm sẽ là cầu nối giúp khách hàng đến với sản
phẩm một cách nhanh chóng, thuận lợi. Chính vì vậy em chọn đề tài
“Xây dựng website giới thiệu sản phẩm giày” bằng ngôn ngữ PHP và
MySQL làm đồ án tốt nghiệp.
Với nhu cầu xây dựng website bán hàng cho Công ty TNHH TM &
DV Nhật Thành triển khai các kế hoạch quảng bá (marketing) sản
phẩm; dịch vụ hiệu quả đến Với khách hàng từ đó giúp tăng doanh số
bán hàng cho doanh nghiệp. Nếu như trước đây doanh nghiệp thường
sử dụng những hình thức tiếp thị như: phát tờ rơi quảng cáo truyền
thông trên báo đài thuê bảng hiệu quảng cáo lượng thông tin truyền tải
bị hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng không cao thì giờ đây Với các
hình thức marketing online như: SE quảng cáo google quảng cáo
facebook sẽ giúp tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp nhanh chóng và
hiệu quả nhất hơn nữa nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa.
Ngày nay, Công nghệ thông tin là một trong những ngành đang phát
triển rất mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Nó
là nền
tảng của nền kinh tế tri thức, là thước đo trình độ phát triển của một
quốc gia.Vì vậy, việc đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin có
chất lượng đòi hỏi phải được chú trọng và đầu tư đúng mức.
Trong thế giới rộng lớn có hàng tỉ người đang sử dụng internet hằng
ngày, phần lớn họ thường đọc các tin tức giải trí, tin tức có thể giúp ích
cho mình. Chính vì điều đó, em đ lựa chọn cho mình đề tài : “Xây
dựng website hỗ trợ bà mẹ bỉm sữa” nhằm giúp cho các bà mẹ có thể
có nhiều kiến thức hơn về chăm sóc sức khỏe sau sinh, chăm sóc con
cái tốt nhất có thể.
Đề tài đồ án tập trung nghiên cứu, tìm hểu về word press và ứng dụng
làm website tin tức, cung cấp thông tin cho các bà mẹ bỉm sữa. Tìm
hiểu khái niệm về word press, thành phần và chức năng của các phần
trong word press.
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Thiết kế hệ thống
mạng có tính sẵn
sàng cho trường đại
học kinh tế và quản
trị kinh doanh Thái
Nguyên

Nguyễn Duy Tư

Phạm Hồng Việt

Xây dựng hệ thống
điểm danh sinh viên
dựa trên công nghệ
RFID cho trường
ĐH CNTT-TN

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Tuấn Anh

NỘI DUNG TÓM TẮT
Ngày nay, Công Nghệ Thông Tin đóng một vai trò rất quan trọng trong
việc đáp ứng yêu cầu càng phát triển và mở rộng của các doanh nghiệp,
trường học.
Một trong các đều quan trọng đó là khả năng đồng bộ và xử lý dữ liệu
giữa các chi nhánh với nhau, nhu cầu về cập nhật thông tin hàng ngày,
hàng giờ. Tuy nhiên, các thiết bị mạng và đường truyền mạng không
phải lúc nào cũng hoạt động theo đúng ý muốn của con người, đó là
hoạt động 24/24 tiếng một ngày, 30/30 ngày một tháng và 365/365
ngày một năm nhưng lại có rất nhiều những lý do khác nhau gây ra tín
hiệu mạng không ổn định hoặc mất tín hiệu. Đối với những doanh
nghiệp lớn như ngân hàng, bảo hiểm, cục thuế, nhà cung cấp dịch vụ
Internet ISP… hoạt động nhờ vào mạng thì mạng Down hoặc không ổn
định có thể gây ra tổn thất rất lớn. Hiểu được những vấn đề đó mà hiện
nay Công Nghệ Thông Tin có rất nhiều công nghệ nhằm nâng cao độ
tin cậy và tính sẵn sàng của mạng. Ví dụ như công nghệ Clustering, tạo
Server dự phòng, công nghệ Backup cho đường thuê bao số DSL
(Digital Subcriber Line), công nghệ dự phòng Router…
Giới thiệu về Trường học, thực hiện chức năng quản lý sinh viên: bao
gồm như hồ sơ sinh viên, quản lý điểm, quản lý thông tin. Được tổ
chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống. Cũng vì
những lý do trên mà em chọn đề tài tốt nghiệp của mình tên: „Thiết kế
hệ thống mạng có tính sẵn sàng cho trường đại học kinh tế và quản trị
kinh doanh Thái Nguyên ‟. Và một lý do lớn khác đó là trong quá trình
nghiên cứu, tìm hiểu sẽ giúp em học hỏi thêm nhiều kiến thức cũng
như kinh nghiệm trước khi ra trường.
Ngày nay, việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý sinh
viên của nhà trường trở nên khá phổ biến và hiệu quả, giáo viên quản
lý có thể quản lý thông tin sinh viên một cách dễ dàng. Điều này giúp
công tác quản lý trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn, tăng hiệu quả
chung của công việc. Do vậy, em quyết định thực hiện đề tài này với
mong muốn đưa đến nhiều sự lựa chọn hơn cho nhà trường.
Hướng tiếp cận của đề tài : Sử dụng ngôn ngữ C# xây dựng phần mềm
chấm công và sử dụng công nghệ RFID xây dựng mạch chấm công
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bán hàng thời trang
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NGƯỜI THỰC
HIỆN
Trần Thị Hường

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN
Lê Thu Trang

NỘI DUNG TÓM TẮT
"Ngày nay, công nghệ thông tin đ có những bước phát triển mạnh mẽ
theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ
phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm
việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở nơi làm việc mà
còn ngay cả trong gia đình. Đặc biệt là công nghệ thông tin được áp
dụng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, x hội… Ứng dụng công nghệ
thông tin và tin học hóa được xem là một trong yếu tố mang tính quyết
định trong hoạt động của quốc gia, tổ chức và trong cả các cửa hàng.
Nó đóng vai trò hết sức quan trọng và có thể tạo nên bước đột phá
mạnh mẽ. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại điển tử
đ khẳng định được xúc tiến và thúc đẩy sự phát triển của doanh
nghiệp. Đối với một cửa hàng, việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm
đến khách hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của khách
hàng sẽ là cần thiết. Vì vậy, em đ thực hiện đề tài “Xây dựng Website
bán hàng thời trang cho shop đồ đôi, thành phố Tuyên Quang”. Cửa
hàng có thể đưa các sản phẩm lên Website của mình và quản lý
Website đó, khách hàng có thể đặt mua, mua hàng của cửa hàng mà
không cần đến cửa hàng, cửa hàng sẽ gửi sản phẩm đến tân tay khách
hàng. Website là nơi cửa hàng quảng bá tốt nhất tất cả các sản phẩm
mình bán ra.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
- Về nhà quản lý, kinh doanh: cần có một trang thông tin để quảng
thương hiệu, mở rộng thị trường.
- Về người tiêu dùng: cần có những thông tin về sản phẩm mà mình
muốn mua mà không cần mất nhiều công sức, thời gian đi xem.
Những điểm mới của đề tài:
- Đề tài đ đưa ra một giải pháp mới cho cửa hàng về quảng cáo và
kinh doanh các sản phẩm thời trang.
- Việc quản lý cửa hàng dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.
- Người quản lý sẽ biết được nhiều ý kiến phản hồi từ khách hàng về
sản phẩm của mình, từ đó điều chỉnh cho hợp lý.
- Người dùng sẽ có được những thông tin về sản phẩm mình đang cần
mua mà không cần đến cửa hàng."
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Xây dựng Website
bán hàng cho Công
ty chè đắng Toàn
Cầu tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Hùng Mạnh

Đoàn Thị Bích
Ngọc

Ứng dụng studio
Android xây dựng
app quản lý nhà
hàng

Ma Nguyễn Lệnh

Nguyễn Thị Tuyển

NỘI DUNG TÓM TẮT
"Trong cuộc sống ngày càng phát triển, sự ra đời của công nghệ thông
tin nói chung và Internet nói riêng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.
Internet ra đời thực là là một cuộc cách mạng vĩ đại, nó mang lại cho
chúng ta một kho kiến thức mà không một thư viện, một bộ bách khoa
toàn thư hay một hệ thống thư viện nào có thể thay thế được. Đặc biệt,
Internet cũng là môi trường kinh doanh Nhanh-Rẻ-Hiệu quả nhất.
Internet giúp cho mọi người trên thế giới thuận lợi khi tham gia vào
mạng toàn cầu, khi đó Internet giúp bạn cung cấp thông tin về công ty
và sản phẩm đến với khách hàng và đối tác của bạn một cách dễ dàng
ngay khi bạn ở bất cứ đâu chỉ cần thông qua Website của chính doanh
nghiệp mình. Do đó, việc xây dựng ra một Website mua bán sản phẩm
trực tuyến thông qua Internet đ không còn xa lạ với mọi người nữa.
•Hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, những chiếc điện
thoại thông minh dường như đ trở thành một vật dụng bất li thân của
nhiều người, mọi hoạt động như giải trí, tìm kiếm thông tin, giao lưu,
học tập… đều có thể đáp ứng chỉ với một chiếc điện thoại. Sự tiện lợi
mà điện thoại mang lại cho cuộc sống của con người là điều không thể
phủ nhận. Với mong muốn xây dựng được một ứng dụng có thể giúp
con người áp dụng công nghệ thông tin vào trong bài toán quản lý là
hết sức cần thiết nhằm đơn giản hóa và nâng cao hiệu suất công việc,
đồng thời đem đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Em đ tìm hiểu
thực tế có rất nhiều bài toán quản lí, ví dụ như: quản lý khách sạn, quản
lí sân bóng, quản lý phòng trọ,.
•Ứng dụng được xây dựng trên cơ sở JAVA và ANDROID Studio.
Ứng dụng sẽ giúp cho việc quản lý nhà hàng được dễ hàng hơn, hạn
chế việc phải lưu trữ sổ sách trên giấy, tránh tình trạng nhầm lẫn, sai
sót trong các vấn đề đặt bàn , gọi món, thanh toán,…
•Ứng dụng đ hoàn thiện một số chức năng:
Đăng ký, đăng nhập, quản lý bàn ăn(thêm, sửa, xóa bàn ăn),quản lý
thực đơn(thêm, sửa, xóa món ăn), quản lý nhân viên, thanh toán, thống
kê thanh toán, xem giá các món ăn. Phần mềm về cơ bản đ đặt được
yêu cầu đặt ra ban đầu, tuy nhiên vẫn cần phải phát triển và hoàn thiện
thêm một số chức năng để có thể đưa vào sử dụng.
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Xây dựng ứng dụng
"Nearby place
provider" trên thiết
bị di động cung cấp
dịch vụ hỗ trợ tìm
kiếm nhà hàng trên
nền Android

Nguyễn Văn Cương

Vũ Đức Thái

Tìm hiểu Android
Studio và xây dựng
ứng dụng quản lý
quán cà phê

Vương Đình Tú

Đàm Thanh Phương

NỘI DUNG TÓM TẮT
1. Lý do chọn đề tài
- Do nhu cầu người dùng cần một ứng dụng đ có sẵn các địa điểm
(trường học, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, …) tại một khu vực cụ
thể. Công ty Samsung đ nắm bắt được nhu cầu này của người dùng
nên muốn phát triển một ứng dụng trên nền tảng android sử dụng các
công cụ sẵn có để phục vụ nhu cầu của người dùng. Công ty Samsung
đ giao cho nhóm chúng em làm ứng dụng này.
2. Xây dựng ứng dụng.
- Thiết kế các Activity.
- Xây dựng Adapter.
- Bình luận, chia sẻ, đánh giá.
- Thiết kế giao diện.
- Xây dựng database.
- Đăng nhập, đăng xuất.
- Xem thông tin địa điểm.
- Tích hợp Google PlacePicker - Lấy thông tin địa điểm.
- Tích hợp Google map - Chỉ đường.
- Thêm , sửa, xóa địa điểm.
- Lấy vị trí hiện tại và tính khoảng cách.
Android là một nền tảng hệ điều hành m nguồn mở và dựa hoàn toàn
vào một ngôn ngữ lập trình rất mạnh là Java để phát triển các ứng
dụng. Việc hỗ trợ Java ngay từ trong nền tảng nên việc viết các ứng
dụng và ngay cả việc sử dụng các chức năng của phần cứng là hoàn
toàn dễ dàng thông qua việc sử dụng bộ công cụ hỗ trợ lập trình được
cung cấp miễn phí là Android SDK. Những điều đó đ cho thấy đây là
nền tảng ứng dụng có thể phát triển xa trong tương lai nó hoàn toàn có
thể cạnh tranh với các hệ điều hành đ có trước đó và đang là hệ điều
hành được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay với sự bùng nổ của công
nghệ thông tin, những chiếc điện thoại thông minh dường như đ trở
thành một vật dụng bất li thân của nhiều người, mọi hoạt động như giải
trí, tìm kiếm thông tin, giao lưu, học tập… đều có thể đáp ứng chỉ với
một chiếc điện thoại. Sự tiện lợi mà điện thoại mang lại cho cuộc sống
của con người là điều không thể phủ nhận.
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Nghiên cứu và phát
triển phương pháp
xác định khu nước
vĩnh viễn sử dụng
ảnh vệ tinh cho
đồng bằng sông
Hồng
Thiết kế hệ thống
Services Directory
theo mô hình MVC

Triệu Văn Tuấn

Nguyễn Lan Hương

Bài toán: “Nghiên cứu và phát triển phương pháp xác định khu nước
vĩnh viễn sử dụng ảnh vệ tinh cho Đồng Bằng Sông Hồng” được thực
hiện từ tháng 2/2018 đến 5/2018 với khoảng thời gian nghiên cứu từ
2013-2017. Mục tiêu của bài toán: xây dựng được bản đồ nước vĩnh
viễn cho Đồng bằng sông Hồng từ 2013-2017 và thẩm định được kết
quả của phương pháp.

Nguyễn Thị Thu
Phương

Nguyễn Kim Sơn

Xây dựng website
hỗ trợ dạy lập trình
online

Lê Quốc Thắng

Đỗ Đình Lực

BCI Asia là công ty chuyên cung cấp thông tin về những dự án xây
dựng sắp tới bao gồm 19 loại hình công trình xây dưng: khách sạn,
resort, chung cư, văn phòng, trung tâm tiêu khiển, căn hộ, nhà máy, cơ
sở hạ tầng... và các đối tác liên hệ trực tiếp tham gia vào dự án. Thông
tin được cập nhật từ khi dự án ở giai đoạn trình duyệt dự án tới Thiết
kế, đấu thầu và thi công...
Hiện nay công ty lưu trữ thông tin của các tổ chức chủ yếu qua các
giấy tờ, hồ sơ, báo cáo giữa hai bên từng ký kết. Việc này gây ra rất
nhiều khó khăn cho các nhân viên khi họ muốn tìm kiếm hay có những
đánh giá về đối tác và chất lượng dự án họ từng tham gia.
Công ty chưa có kho lưu trữ dữ liệu trung tâm cho các dịch vụ của tổ
chức của họ cung cấp. Yêu cầu của dự án để cung cấp 1 kho lưu trữ
trung tâm gọi là Services Directory. Hệ thống Services Directory giúp
các nhân viên trong công ty dễ dàng quản lý, lưu trữ và nắm bắt thông
tin về các tổ chức, cơ sở, dự án mà họ đang tham gia cùng nhau. Phần
mềm được thiết kế theo mô hình MVC công nghệ ASP.net.
Bước sang thể kỉ 21, sự phát triển của công nghệ thông tin đang ảnh
hưởng tới mọi mặt của đời sống x hội. Trong đó giáo dục cũng chịu
sự tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin, lượng tri thức nhân loại
ngày càng tăng chính vì vậy mà các phương pháp dạy học truyền thống
trực tiếp có phần hạn chế. Sự đổi mới phương pháp dạy học bằng việc
ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin là nhu cầu cần thiết nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người học, đồng thời bắt
kịp công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cùng với sự phát triển của Internet thì Website cũng được phát triển
nhanh chóng. Đặc biết, các website dạy học là một phương tiện rất hiệu
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Đại học

Xây dựng Website
cho cửa hàng sách
Eagle - TP. Hà Nội
sử dụng ASP.NET

Lâm Thị Như Hoa

Phùng Thế Huân
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Xây dựng ứng dụng
fastfood trên nền
Android

Phạm Thị Thảo

Hà Thị Thanh

NỘI DUNG TÓM TẮT
quả và được hưởng ứng, bởi nó có thể đáp ứng được nhu cầu học tập
của rất nhiều người học, lượng kiến thức không những phong phú mà
còn hấp dẫn bởi các mô hình minh họa trực quan, sinh động. Hơn thế
nữa việc truyền tải kiến thức qua website khắc phục được những vấn
đề bất cập trong việc dạy học truyền thống về địa điểm, thời gian từ đó
giúp giảm chi phí và thời gian học.
Công nghệ thông tin là một ngành rất phát triển trong x hội ngày nay.
Nó được ứng dụng trong rất nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và đạt
được nhiều hiệu quả cao. Đặc biệt là trong công tác quản lý, tin học
làm giảm nhẹ được sức của người quản lý, tiết kiệm thời gian và gọn
nhẹ hơn nhiều so với cách quản lý bằng giấy tờ như trước kia. Ứng
dụng tin học vào công tác quản lý còn giúp thu hẹp không gian lưu trữ
dữ liệu, tránh thất lạc dữ liệu một cách an toàn. Hơn nữa nó còn giúp
tìm kiếm tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.
Từ những nhận thức về tầm quan trọng của ngành công nghệ thông tin
với công tác quản lý, cùng với sự mong muốn học hỏi và góp một phần
nhỏ đưa tin học ứng dụng vào công tác quản lý em đ hoàn thành đề
tài: “Xây dựng Website cho cửa hàng sách Eagle – Thành phố Hà Nội
sử dụng ASP .NET”.
Công việc kinh doanh buôn bán đ xuất hiện rất lâu , trải qua mỗi giai
đoạn lịch sử nó mang một hình thức một đặc thù riêng . Trước kia khi
các công cụ hỗ trợ bán hàng chưa phát triển mạnh thì việc buôn bán
thường diễn ra trực tiếp .Nhưng từ khi công nghệ thông tin phát triển
thì việc mua bán qua hình thức trực tuyến đ mang lại nhiều lợi ích cho
cả người mua và người bán. Nó hỗ trợ đắc lực cho người kinh doanh
tiếp xúc được với nhiều loại khách hang khác nhau hiểu về thị hiếu của
khách hàng dễ dàng hơn , còn khách hàng thì công việc mua bán diễn
ra nhanh chóng ,thuận lợi ,tiết kiệm được thời gian chỉ qua một cái lick
chuột hoặc qua một cú điện thoại…Hiện nay Công nghệ thông tin đặc
biệt Thương mại điện tử(TMDT) đang được nhiều ngươi quan tâm ,coi
là một trong những động lực phát triển chủ yếu của nền kinh tế. TMDT
đem lại những lợi ích tiềm tàng ,giúp doanh nghiệp thu thập được
những thông tin phong phú về thị trường và đối tác ,giảm chi phí tiếp
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Đại học

Xây dựng Website
đặt phòng online
cho khách sạn
Mường Thanh - TP.
Bắc Giang

Dương Thị Hằng

Phùng Thế Huân
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Đại học

Nghiên cứu ứng
dụng ASP.NET xây
dựng Website bán
hàng điện tử và đồ
dùng công nghệ cho
T-Mobile, Thái
Nguyên

Vi Văn Phúc

Nguyễn Văn Núi

NỘI DUNG TÓM TẮT
thị và giao dịch ,củng cố và tạo dựng quan hệ bán hàng.Trên cơ sở các
kiến thức được học ở nhà trường và quá trình tìm hiểu về website thực
tế ,em đ quyết định chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng fastfood trên nền
Android”.Phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và quản lý cửa hàng
đồ ăn nhanh trong hoạt động kinh doanh Khách hàng chỉ cần các thao
tác đơn giản trên điện thoại di động là có thể đặt món ngay.
Cùng với sự phát triển của thương mai điện tử, xu hướng đặt phòng
khách sạn online ngày càng được ưu chuộng và có thể coi là một giải
pháp thông minh cho chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ
khách sạn. Bộ công cụ này giúp cho khách hàng và khách sạn rất nhiều
lợi ích.
• Giúp khách sạn quản lý dễ dàng hơn các dịch vụ của mình,cũng như
đưa ra định hướng phát triển.
• Giảm chi phí cho cả khách hàng và khách sạn cho bên trung gian.
• Tạo sự tin tưởng cho khách hàng khi đến với khách sạn của bạn.
• Giúp khách hàng cảm thấy thỏa mái và tiện ích nhất khi sử dụng dịch
vụ vì cách thức thanh toán nhanh gọn và tuyệt đối an toàn.
Cửa hàng công nghệ T-Mobile Thái Nguyên, địa chỉ tại phường Tân
Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cửa hàng chuyên
cung cấp các mặt hàng điện tử và công nghệ như điện thoại, máy ảnh,
laptop, phụ kiện điện thoại… Là một cửa hàng mới thành lập nên hoạt
động chủ yếu vẫn mang tính thủ công. Do số lượng hàng hóa ngày
càng lớn, quy mô cửa hàng ngày càng mở rộng khiến cho công tác
quản lý và mua bán mất rất nhiều thời gian, điều này làm giảm doanh
thu của của hàng. Hiện tại của hàng đang có nhu cầu xây dựng hệ
thống website để quản lý của hàng, thay thế công tác quản lý thủ công.
Nếu khách hàng không có thời gian đến tận công ty để mua thì có thể
mua hàng qua website của cửa hàng T Mobile. Muốn mua hàng thông
qua website thì khách hàng phải đăng ký cho mình một tài khoản riêng
trên đó. Tài khoản bao gồm các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện
thoại… để ban quản trị website tiện liên lạc khi khách hàng muốn mua
hàng. Khi khách hàng đ lựa chọn và quyết định mua cho mình một
sản phẩm trên website thì đội ngũ nhân viên sẽ giao hàng đến tận tay
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Xây dựng website
bán điện thoại cho
cửa hàng Tuấn
Hưng, TP. Thái
Nguyên
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Trần Minh Hoà
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Đặng Thị Oanh

NỘI DUNG TÓM TẮT
khách hàng theo địa chỉ mà khách hàng để lại. Những sản phẩm mà
khách hàng mua sẽ được lưu vào chi tiết đơn hàng để thanh toán.
Khách hàng sẽ thanh toán bằng thẻ vào tài khoản của cửa hàng đ được
ghi trên website.
Mục đích: Xây dựng website bán lẻ điện tử chuyên cung cấp các mặt
hàng, công nghệ đa dạng về mẫu m . Website cung cấp đầy đủ các
thông tin sản phẩm, dịch vụ xây dựng tiện ích trực tuyến hỗ trợ tối đa
cho khách hàng như đặt hàng, mua hàng trực tuyến, tư vấn, tham khảo
Các chức năng dự kiến:
• Xem danh mục sản phẩm
• Tim kiếm sản phẩm
• Lọc sản phẩm theo h ng, tầm giá(Dưới 2 triệu, Từ 2 - 7 triệu, Từ 7 15 triệu, trên 15 triệu)
• Mua hàng
o Thanh toán khi nhận hàng(COD)
o Thanh toán bằng thẻ online
• Tin tức về sản phẩm công nghệ
• Danh mục sản phẩm khuyến mại
• So sánh sản phẩm tương tự
• Bình luận
• Hướng dẫn - Hỏi đáp(khách hàng đặt câu hỏi, admin trả lời, cả câu
hỏi và câu trả lời có trong phần hỏi đáp của website)
Cửa hàng điện thoại Tuấn Hưng là cửa hàng bán điện thoại và máy tính
tại tổ 3, phường Cam Giá ,TP Thái Nguyên, theo quy mô nhỏ hộ gia
đình, kinh doanh các sản phẩm như: Điện thoại, máy tính bảng, lap
top… Ngoài ra, cửa hàng đang mở rộng thêm đại lý tại Phú Bình. Hiện
nay việc kinh doanh của cửa hàng vẫn chưa đạt được thu nhập cao, còn
nhiều khách hàng chưa biết đến cửa hàng. Do việc quản lý và giới
thiệu sản phẩm của cửa hàng này vẫn còn mang nặng tính thủ công
truyền thống. Cửa hàng thường sử dụng hình thức giới thiệu sản phẩm
trực tiếp như: tờ rơi, aphic, tiếp thị… Hình thức giới thiệu sản phẩm
này mang lại hiệu quả không cao, tốn chi phí, mất nhiều thời gian và
nhân lực của nhà hàng. Sau khi khảo sát em được biết hầm hết tất cả
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Xây dựng website
dịch vụ thương mại
du lịch Việt Nam
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NỘI DUNG TÓM TẮT
các cửa hàng hay các đại lý thì song song với việc quản lý trên máy thì
họ vẫn yêu cầu nhân viên của mình ghi chép lại những thông tin của
hàng nhập về cũng như hàng đ bán đi vào 1 quyển sổ với những thông
tin sau:ngày tháng, tên, sđt, số lượng, giá, đ thanh toán. Cách giải
quyết: Xây dựng một website bán hàng nhằm giúp cửa hàng cửa hàng
quản lý và quảng bá sản phẩm một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.Đưa
sản phẩm tới khách hàng một cách đơn giản và nhanh nhất. Để làm
được điều này website cần đáp ứng được các yêu cầu sau:
• Quản lý hàng hóa: Thêm, sửa, xóa hàng hóa
• Quản lý thể loại: Thêm, sửa, xóa, loại sản phẩm
• Quản lý nhà cung cấp: Thêm, sửa, xóa, nhà cung cấp
• Quản lý danh sách khách hàng, tìm hiểu sản phẩm của khách hàng,
đưa ra danh sách khách hàng, thu thật thông tin và nhu cầu của khách
hàng về sản phẩm.
• hàng
• Quản lý hóa đơn : Thêm, sửa, xóa, hóa đơn
• Quản lý tài khoản : Phân quyền cho tài khoản truy cập
• Hệ thống thân thiện, dễ dàng truy xuất, giao diện bắt mắt. Phù hợp
với mục đích của người sử dụng, phù hợp với trình độ và khả năng của
người sử dụng
• Hệ thống tương thích với mọi thiết bị: máy tính, điện thoại
• Đảm bảo cho người sử dụng tìm kiếm nhanh nhất sản phẩm theo nhu
cầu
• Cung cấp thông tin chi tiết nhất về sản phẩm đến với khách hàng.
• Tự động trong quản lý thông tin đầu vào và đầu ra của sản phẩm: cập
nhật , thêm, sửa, xóa.
Du lịch là một ngành công nghiệp mang tính tổng hợp và x hội hóa
cao. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của x hội, hoạt động du lịch
đang phát triển với tốc độ cao. Theo dự báo đến năm 2020, du lịch sẽ
trở thành ngành kinh tế “công nghiệp” chiếm tỷ trọng lớn nhất trong
những ngành xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (WTTC, 2010). Việc phát
triển nhanh của hoạt động du lịch, có phần đóng góp không nhỏ của
việc áp dụng CNTT với sự bùng nổ của Internet và sự tăng trưởng của
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Vũ Thanh Bình
lược phân tích và
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hàng Sofa Hoàng
Gia
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Phạm Thị Liên

NỘI DUNG TÓM TẮT
thương mại điện tử (e-commerce) trong rất nhiều lĩnh vực.
Với hơn 3,4 tỷ người dùng Internet hiện nay, ứng dụng CNTT là nhân
tố tạo sức cạnh tranh cho các nước đang phát triển có tiềm năng du lịch
cạnh tranh bình đẳng với các cường quốc du lịch.
Để đưa được website của các công ty, doanh nghiệp hay quảng bá
được một sản phẩm thương mại nào đó đến được với người tiêu dùng
thì không hẳn là một việc dễ dàng. Ngay khi website hoạt động, nếu
không có sự tác động đến website đó thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện
trong các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là công cụ tìm kiếm lớn như
Google. Chúng ta sẽ tối ưu website theo các chuẩn của các thuật toán
mà Google đưa ra. Từ đó, Google sẽ đánh giá website theo các tiêu chí
nhất định và dần dần đưa website lên trang nhất của Google.
Nắm bắt được những lợi thế đó và với mong muốn hiểu biết thêm kiến
thức về thiết kế web, tối ưu website và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm em
đ chọn đề tài “Xây dựng chiến lược phân tích và tối ưu hệ thống
website quảng bá thương hiệu cho cửa hàng Sofa Hoàng Gia”.
Nội dung đề tài:
- Cơ sở lý thuyết.
- Phân tích và thiết kế website.
- SEO và phương pháp phát triển SEO.
- Demo website và kết quả SEO.
Từ chương 1 đến chương 4 là cơ sở lý thuyết tới phân tích, thiết kế để
xây dựng website hoàn chỉnh và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của
google.
Kết quả cuối cùng là em đ đưa được website lên top 3 của google với
từ khóa tìm kiếm “Tổng kho sofa hoàng gia”.
* Kết quả đạt được:
- Tìm hiểu được về m nguồn mở Wordpress
- Thiết kế được website với giao diện thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng,
phù hợp với yêu cầu khách hàng đưa ra.
- Xây dựng và tối ưu hệ thống website chuẩn Google
- Quảng bá được thương hiệu và sản phẩm của website thông qua bộ
máy tìm kiếm của Google.
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Xây dựng mô hình
mạng NMS sử dụng
m nguồn mở
CACTI cho Công ty
TNHH Thương mại
Quốc tế Hoàng Anh

Trịnh Đức Hạnh

Trần Duy Minh
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Tìm hiểu một số
thuật toán tìm kiếm
trong các trò chơi

Hoàng Thị Hạnh

Đỗ Đình Cường

NỘI DUNG TÓM TẮT
* Hướng phát triển
- Website có thể áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa
- Xây dựng cơ chế bảo mật cho website.
- Quảng bá website, sản phẩm, dịch vụ lên nhiều công cụ tìm kiếm
khác như: Bing, Cốc Cốc,…
- Khảo sát hệ thống giám sát mạng của Công ty TNHH thương mại
quốc tế Hoàng Anh.
- Tìm hiểu về phần mềm Cacti trên m nguồn mở Linux.
- Cài đặt và sử dụng Cacti giám sát hệ thống mạng trên mô hình Demo.
Nội dung đề tài :
Để hoàn thành được mục tiêu, nhóm tập trung nghiên cứu các nội dung
sau:
- Tìm hiểu vai trò của hệ thống giám sát mạng.
- Tìm hiểu về các giao thức SNMP, phần mềm hỗ trợ giám sát mạng
Cacti, Nagios, Zabbix.
- Tìm hiểu về hệ thống giám sát mạng sử dụng phần mềm nguồn mở
Cacti.
- Ứng dụng hệ thống giám sát vào thực tế.
Phương pháp nghiên cứu :
- Để nghiên cứu và ứng dụng phần mềm giám sát m nguồn mở Cacti,
yêu cầu đưa ra phương pháp nghiên cứu phù hợp.
- Thu thập, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến hệ thống giám sát nói
chung và hệ thống giám sát m nguồn mở Cacti. Đồng thời đề xuất mô
hình triển khai thử nghiệm dựa trên mô hình hệ thống đ được ứng
dụng thực tế tại Công ty TNHH thương mại quốc tế Hoàng Anh.
- Phân tích và tổng hợp các tài liệu đ thu được, nghiên cứu để cài đặt
ứng dụng và triển khai mô hình thử nghiệm sử dụng phần mềm giám
sát Cacti trên m nguồn mở Linux (Ubuntu 14.04).
So sánh và rút kinh nghiệm từ mô hình đ triển khai với những yêu cầu
khi đưa mô hình này vào thực tế.
Đề tài của em tìm hiểu một số thuật toán tìm kiếm trong các trò chơi
đối kháng và ứng dụng để xây dựng trò chơi 2048. Ap dụng thuật toán
chủ yếu là thuật toán Minimax Alpha- Beta vào trò chơi. Với tính đối
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đối kháng và ứng
dụng để xây dựng
trò chơi 2048
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Nghiên cứu kỹ thuật
kiểm thử phần mềm
tự động sử dụng
công cụ Jmeter và
ứng dụng kiểm thử
hiệu năng website
Xây dựng trò chơi
LRUD bằng ngôn
ngữ lập trình Java

Đỗ Thị Huyên

Lê Hoàng Hiệp

Hà Trung Đôn

Trương Hà Hải

Xây dựng Website
giới thiệu sản phẩm
cho cửa hàng điện
lạnh Ngoan Mận,
Huyện Định Hóa,
tỉnh Thái Nguyên

Phạm Quỳnh Trang

Vũ Thị Thúy Thảo

NỘI DUNG TÓM TẮT
kháng là máy và người chơi. Máy tính sinh ngẫu nhiên 2 số đó là số 2
và 4 với tỷ lệ số 2 chiếm 90% và số 4 chiếm 10%. Luật chơi: người
chơi sẽ di chuyển trái phải lên xuống với mỗi bước đi sao cho đem lại
lợi nhuận lớn nhất cho người chơi. Với tính gộp số với cấp N sao cho 2
số giống nhau cùng cấp bậc được cộng dồn và gộp tới 2048 là chiến
thắng.
Đề tài em về tìm hiểu kiểm thử phần mềm và ứng dụng công cụ kiểm
thử tự động Jmeter với mục đính hiểu sâu về kiểm thử, quy trình, cấu
trúc, thao tác và cách thức, phương pháp kiểm thử web và áp dụng
công cụ vào kiểm thử website nhằm đánh giá được chất lượng của một
trang web.
Ngành Công Nghệ Thông Tin, máy tính, điện thoại và Internet đang
phát triển ngày càng mạnh về cả quy mô và chất lượng dịch vụ. Tất cả
các ngành nghề khác cái nào cũng đều cần đến sự hỗ trợ tuyệt vời của
công nghệ. Trong cuộc sống ngày càng phát triển đó thì nhu cầu giải trí
của con người cũng ngày một tăng lên, Công Nghệ Thông Tin đáp ứng
hoàn hảo về vấn đề đó cho mọi lứa tuổi.
Đặc biệt là giới trẻ thì lướt web,chơi game là một trong những sự lựa
chọn hàng đầu để thư gi n sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng.
Bản thân em cũng không ngoại lệ, chính vì thế sau 5 năm học tập tại
trường, em quyết định tìm hiểu quy trình xây dựng một game như thế
nào, và thực tập làm một game đơn giản để thử sức mình. Đó là lý do
em chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp của mình là: “ Tìm hiểu ngôn ngữ
lập trình Java, ứng dụng Java xây dựng game LRUD”.
Đồ án với đề tài xây dựng Website giới thiệu sản phẩm cho cửa hàng
điện lạnh Ngoan Mận, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nhằm xây
dựng một website cho cửa hàng với mục đích giới thiệu sản phẩm cung
cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giá cho người dùng.
Với cuộc sống hiện nay việc áp dụng công nghệ vào trong đời sống
kinh doanh đ không có gì xa lạ.
Muốn việc kinh doanh phát triển rộng r i thì việc sử dụng website để
quảng cáo, giới thiệu sản phẩm là rất cần thiết. Để người dùng không
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Xây dựng website
bán mỹ phẩm cho
Công ty Chunghoa
thành phố Thái
Nguyên

Nguyễn Văn Lượng

Đoàn Thị Bích
Ngọc
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Xây dựng ứng dụng
"Fixtures 360 Folow your team"
trên hai hệ điều
hành Android và
IOS sử dụng công
nghệ React Native.

Phạm Xuân Tú

Nguyễn Lan Oanh
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nhất thiết phải đến cửa hàng vẫn có thể xem thông tin về sản phẩm mà
họ quan tâm thông qua website.
Để bắt kịp với sự phát triển kinh doanh hiện nay cửa hàng muốn xây
dựng một website để giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng.
Đối với các Shop bán hàng online, và các cửa hàng mỹ phẩm , việc
quảng bá và giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm do cửa hàng mình
bán là yếu tố mang tính chất quyết định cho sự tồn tại và phát triển của
công ty. Vì vậy: Đây là lý do em chọn đề tài “Xây dựng Website bán
mỹ phẩm cho Công ty Chunghoa thành phố Thái Nguyên.” qua sự
đồng ý và hướng dẫn tận tình của cô Đoàn Thị Bích Ngọc.
Nội dung đề tài:
- Củng cố cơ sở lý thuyết.
- Phân tích và thiết kế website.
- Demo website.
- Tối ưu website chuẩn SEO.
Nội dung yêu cầu:
1. Hệ thống hoạt động trên môi trường Internet và cho phép nhiều
người dùng cùng truy cập vào sử dụng cùng một lúc
2. Giao diện được trình bày khoa học, hợp lý và đảm bảo mỹ thuật hài
hòa với mục đích của hệ thống, tuân thủ các chuẩn về truy cập thông
tin.
3: Hệ thống phải đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo 2 mức: mức
xác thực người sử dụng, mức CSDL
Fixtures 360 - Folow your team là ứng dụng giúp bạn có thể theo dõi
chi tiết lịch thi đấu của rất nhiều giải đấu trên thế giới hiện nay. Ứng
dụng còn có chức năng đọc tin tức, các tin tức được cập nhật liên tục
đảm bảo người dùng luôn được cung cấp tin tức mới nhất về bóng đá
thế giới. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp thông tin chi tiết về bảng
xếp hạng, chi tiết về các đội bóng của giải đấu mà người dùng đang
theo dõi. Đặc biệt, người dùng có thể chọn một đội bóng mà họ yêu
thích từ bất kỳ một giải đấu nào để theo dõi lịch trình thi đấu của đội
bóng đó, giúp cho người dùng năm bắt được lịch thi đấu của đội bóng
đó để tránh bỏ lỡ những trận đấu của đội bóng mình yêu thích.
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Những điều bạn sẽ có được với Fixtures 360 - Folow your team:
* Đọc tin tức
- Theo dõi tin tức mới nhất về diễn biến bóng đá thế giới.
- Tin tức được cập nhật liên tục từng giờ, từng phút.
* Xem lịch thi đấu:
- Cung cấp các thông tin chi tiết về một trận đấu như: ngày, giờ thi đấu,
thông tin đội nhà và đội khách, tỉ số của các trận đấu đ thi đấu.
- Lịch thi đấu được hiển thị theo từng vòng đấu qua đó giúp người
dùng tiện theo dõi về kết quả của những trận đấu đ diễn ra cũng như
các trận đấu sẽ diễn ra sắp tới.
* Xem bảng xếp hạng:
- Cung cấp thông tin bảng xếp hạng mới nhất của giải đấu.
- Bảng xếp hạng được chia thành 3 phần chính: thông số tổng quát,
thông số trên sân nhà và thông số trên sân khách.
- Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá nhanh kết quả thi
đấu của một đội bóng thông qua bảng xếp hạng.
* Xem chi tiết các đội bóng:
- Người dùng có thể xem danh sách các đội bóng của giải đấu mà
người dùng đang theo dõi.
- Bằng cách chọn vào một đội bóng, ứng dụng sẽ cung cấp các thông
tin cơ bản của đội bóng đó, các thông số trên bảng xếp hạng của đội
bóng đó như: thứ hạng hiện tại, thông số thắng-hoà-thua của 10 trận
gần nhất cũng như của cả giải đấu. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp
danh sách cầu thủ mới nhất của đội bóng đó.
* Theo dõi đội bóng yêu thích:
- Người dùng có thể chọn bất kỳ một đội bóng của một mùa giải nào
đó để theo dõi lịch thi đấu.
- Khi chọn được một đội bóng, ứng dụng còn cung cấp thông tin cơ
bản và một số thông số cơ bản về xếp hạng hiện tại của đội bóng đó.
- Lịch thi đấu chi tiết của đội bóng được chọn sẽ hiển thị trên một tờ
lịch tháng để tiện cho người dùng có thể theo dõi được lịch thi đấu sắp
tới cũng như đánh giá được mật độ thi đấu của đội bóng mà mình yêu
thích.
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Xây dựng ứng dụng
du lịch trên nền
tảng Android

Trần Thị Thương

Dương Thị Quy

Xây dựng hệ thống
quản trị mạng cho
công ty FPT Hà Nội
trên hệ điều hành
Windows server

Trần Văn Bắc

Trịnh Văn Hà
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Giống như mọi sở thích khác, du lịch Việt Nam đang trong đà phát
triển mạnh, là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Du
lịch giúp chúng ta thỏa sức niềm đam mê trên những cung đường dài,
hòa mình vào thiên nhiên, trải nhiệm mình ở một không gian khác,
khám phá những điều mới mẻ sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Trong khi đi du lịch, chúng ta sẽ tìm hiểu những địa điểm mới, quen
biết thêm nhiều người hơn, tìm hiểu được những di sản văn hóa ở mỗi
vùng đất vùng miền. Và có thể nắm rõ được thông tin mà chúng ta sẽ
đến điểm du lịch nào đó, ta phải tìm hiểu mất thời gian. Vì vậy cần một
phần mềm có thể giúp cho người dùng tra cứu, đọc tin tức về thông tin
địa điểm du lịch mà mình quan tâm.Trong thời đại phát triển công nghệ
di động, hầu như ai cũng sở hữu cho mình một chiếc smartphone, hơn
nữa số người dử dụng Android đang rất phổ biến,vậy em quyết định
chọn đề tài: “Xây dựng ứng dụng Du lịch trên trên nền tảng Android”
giúp người dùng đi du lịch tìm được những con đường gắn nhất, đẹp
nhất, nhiều quán ăn ngon, nơi ngủ nghỉ giá rẻ nhất…
Hiện nay các ngành công nghiệp trên toàn thế giới đều sử dụng mạng
máy tính để phục vụ cho việc kinh doanh của họ. Và các mạng máy
tính đó cần một người quản trị viên có thể tiếp cận và xử lý các sự cố
của máy tính. Điều này có nghĩa là: trong ngắn hạn, nếu bạn đang tìm
cách để thâm nhập vào một ngành công nghiệp có tiềm năng tăng
trưởng dài hạn, thì quản trị mạng là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Quản trị mạng được định nghĩa là các công việc quản trị mạng lưới bao
gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu
quả, đảm bảo mạng lưới cung cấp đúng chỉ tiêu định ra.
Xây dung hệ thống File Server và chiến lược sao lưu phục hồi dữ liệu
cho user trong hệ thống mạng công ty với các yêu cầu sau:
- Mỗi nhân viên đều có quyền tương ứng trên File Server
- Hệ thống File Server chứa tài nguyên phải được chia sẻ
- Mỗi nhân viên khi đăng nhập vào hệ thống sẽ có 2 ổ đia mạng (dung
chung và dung riêng)
- Mỗi nhân viên khi làm việc dữ liệu phải được lưu trên File Server
không cho phép nhân viên lưu dữ liệu trên local
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- Xây dựng chiến lược sao lưu phục hồi dữ liệu cho hệ thống File
Server
- Xây dựng hệ thông DNS
- Xây dựng hệ thống DHCP
Hiện nay công nghệ thông tin đang là một trong những lĩnh vực hàng
đầu có ảnh hưởng to lớn đều hầu hết mọi mặt của cuộc sống. Việc ứng
dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đang là vẫn đề vô cùng quan
trọng cho sự phát triển của kinh tế, x hội.
Thật vậy, nói về công nghệ thông tin là nói về các trang thiết bị, ứng
dụng hiện đại. Trong số đó đáng kể nhất đó là máy tính, tiếp theo đó
không gì khác là các sản phẩm về thiết bị di động ngày càng phát triển
mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày
nay. Sự gia tăng gần đây trong việc sử dụng công nghệ điện thoại di
động thật đáng kinh ngạc ngay cả đối với những người hoạt động trong
lĩnh vực công nghiệp này. Các thiết bị này hoạt động trên các nền tảng
thông minh dễ dàng sử dụng, một trong số đó có thể kể đến nhất đó là
IOS và Android.
Nếu iOS đang làm rất tốt thì sau đó Android, nền tảng lấy Java làm
trung tâm, cũng đ giữ tốc độ tăng trưởng. Theo một tuyên bố gần đây
của Google, 500 triệu thiết bị Android được kích hoạt kể từ khi
Android được chính thức phát hành trong năm 2008, và 1,3 triệu thiết
bị mới được kích hoạt mỗi ngày. Theo báo cáo, trên iTunes App Store
của Apple và Google Play liệt kê ít nhất 1.400.000 ứng dụng và hơn
60.000.000.000 lượt tải ứng dụng. Chính vì thế đi kèm với sự phát triển
của các thiết bị di động thì các ứng dụng được tích hợp trên các thiết bị
đó cũng phát triển không ngừng và ngày càng được khai thác triệt để,
đưa ra cho người dùng những phần mềm hữu ích và tiện dụng nhất.
Vì vậy trong bài báo cáo này sẽ đề cấp tới việc thiết kế một ứng dụng
trên nền tảng android, cụ thể là thiết kế một ứng dụng chat.
Mục đích đề tài:
- Giúp mọi người có thể nói chuyện, nhắn tin thoải mái.
- Gắn kết mọi người xung quanh hơn.
- Mọi người có thể nhắn tin, gọi video thoải mái mà không mất phí.
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Hiện nay sự có mặt điện thoại thông minh đ làm cuộc sống trở nên dễ
dàng hơn, điện thoại hiện nay có thể làm được rất nhiều thứ mà máy
tính làm được, và nó đang dần thay thế máy tính, laptop. Rất nhiều
người sử dụng smartphone khi lướt web hay có thói quen thấy thông
tin gì hay hoặc cảm thấy cần thiết là copy, như link phim, nhạc hoặc
địa chỉ gì đó để sử dụng, nhưng có một vấn để là họ chỉ paste được dữ
liệu gần nhất, những dữ liệu copy trước đó đ bị mất và họ lại phải tìm
lại và copy lại. Phần mềm clipboard manager sẽ lưu tất cả những gì
người dùng copy dưới dạng văn bản, tự động đồng bộ hóa dữ liệu
người dùng lên server, người dùng có thể xem và paste những dữ liệu
mình đ copy ở bất kỳ màn hình nào trên điện thoại.
Khi người dùng copy bất cứ thứ gì dưới dạng văn bản sẽ hiện 1 bong
bóng nổi trên màn hình, khi ấn vào sẽ hiện danh sách những dữ liệu đ
copy trước đó. Ngoài ra người dùng có thể vuốt thanh status bar trên
màn hình xuống để xem những dữ liệu đ copy.
Ứng dụng sẽ có 2 tùy chọn cho người dùng, tùy chọn 1 sẽ có đầy đủ
chức năng như khi người dùng copy sẽ hiện bong bóng nổi thông báo,
hiển thị thông báo trên thanh status bar. Tùy chọn 2 là chỉ có tự động
lưu và đồng bộ dữ liệu người dùng đ copy, tùy chọn này sẽ không tốn
ram và pin.
Mục đích chính khi làm phần mềm này là để giúp người dùng có thể dễ
dàng lưu thông tin trên điện thoại.
Kết quả đạt được:
- Hoàn thành được phần mềm clipboard manager
- Đạt được 1 số lượng người dùng
Hạn chế:
- Vẫn bị lỗi trên một số thiết bị android, một số phiên bản mới nhất của
android tại thời điểm đầu năm 2018 như 8.0, 8.1
Hướng phát triển:
- Xây dựng trên nền tảng ios, phát triển thêm một số chức năng do
người dùng yêu cầu
Link store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuan88291.clipboard
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Hiện nay với việc hội nhập trên thế giới, việc sử dụng tiếng anh như
ngôn ngữ thứ hai sau tiếng việt là việc cần thiết. Việc học tiếng anh
như một môn ngoại ngữ đ thành truyền thống từ cấp bậc tiểu học đến
đại học. Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa,
được xem là một trong những yếu tố mang tính quyết định và những
ứng dụng trên điện thoại di động không còn xa lạ với chúng ta nữa.
Vậy nên việc phát triển một ứng dụng học tiếng anh trên điện thoại là
rất hữu ích và tiện lợi đối với học sinh và sinh viên khi thời đại công
nghệ thông tin lên ngôi. Bởi vậy trước nhu cầu và lợi thế đó, em đ
quyết định nghiên cứu và xây dựng ứng dụng:
“Xây dựng ứng dụng học từ mới trên SAMSUNG SMARTPHONE”.
Hiện nay, các công nghệ tiên tiến phát triển ngày càng mạnh mẽ và
được ứng dụng ngày càng nhiều vào các lĩnh vực kinh tế, sản xuất
cũng như đời sống thường nhật của con người. Một điểm tiêu biểu
trong việc phát triển các công nghệ đó phải kể đến việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào hầu khắp các hoạt động. Nhờ đó, các công việc
được thực hiện nhanh, chính xác và đạt kết quả cao hơn rất nhiều.
Khi xã hội ngày càng phát triển, mức thu nhập của người dân cũng
ngày một cải thiện thì chiếc điện thoại di động cũng không còn xa lạ gì
với mọi người nữa. Hầu hết mọi người đều chọn cho mình một chiếc
điện thoại phù hợp với công việc và túi tiền của mình. Tuy nhiên, việc
muốn mua một chiếc điện thoại mà người dùng phải trực tiếp ra cửa
hàng để chọn lựa thì sẽ mất khá nhiều thời gian.
Để giúp cho cửa hàng có thể bán hàng 24/24, mọi việc thực hiện một
cách nhanh chóng chính xác, tăng thu nhập cho cửa hàng đồng thời
cũng giúp cho khách hàng không phải tốn thời gian công sức để đến
cửa hàng chọn lựa sản phẩm. Thay vào đó, khách hàng chỉ cần truy cập
vào website và lựa chọn sản phẩm cho phù hợp và mua hàng, nhân
viên cửa hàng sẽ liên lạc lại và giao hàng tận nơi cho quý khách.
Hiện nay, khi mà thương mại điện tử ngày càng phát triển trên thế giới
cũng như Việt Nam và dần khẳng định được vị thế của mình trong nền
kinh tế thị trường. Cùng với đó là sự ra đời của nhiều ngôn ngữ lâp
trình nhiều hệ thống mạng, các hệ thống phần mềm cũng gia tăng cả
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về số lượng và chất lượng. Nhưng cũng từ đó đ xảy ra nhiều vấn đề về
lỗi hỏng hóc phần mềm, gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh
tế, x hội... Những lỗi này là do phần mềm không được kiểm duyệt kỹ
lưỡng trước khi đưa đến tay người dùng cuối. Từ đây, ta dễ dàng nhận
ra mặc dù phần mềm phát triển ngày càng phức tạp nhưng vấn đề chất
lượng vẫn là một dấu chấm hỏi lớn cần phải xem xét cẩn thận. Do đó,
yêu cầu đặt ra là cần có công tác kiểm thử phần mềm nhằm ngăn chặn
phần nào các lỗi, hỏng hóc còn tiềm tàng trong phần mềm. Tuy nhiên,
để kiểm thử một dự án phần mềm có quy mô lớn cần mất rất nhiều thời
gian và công sức trước khi xuất ra cho người dùng cuối. Vì vậy, công
việc kiểm thử đóng vai trò hết sức quan trọng trong quy trình phát triển
phần mềm, cùng với đó yêu cầu về việc xây dựng các testcase là một
nhiệm vụ quan trọng, cần thiết và cần phải chính xác trong khi thiết kế.
Và đó chính là lí do em lựa chọn đề tài ” THIẾT KẾ CÁC TEST
CASE CHO WEBSITE QUẢN LÍ BÁN HÀNG ” để ngiên cứu, tìm
hiểu và xây dựng tập các testcase cho một hệ thống web thực tế. Mục
đích của đề tài là tìm hiểu những kiến thức tổng quan nhất về kiểm
thử,cách thiết kế test case. Việc thực hiện đề tài này sẽ giúp em tìm
hiểu sâu hơn về lĩnh vực hấp dẫn này, vận dụng được các kiến thức đ
học để có thế thiết kế các test case một cách có hiệu quả.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng website phục vụ cho các mục đích như: web
giới thiệu, tin tức,bán hàng, kênh thông tin… trở nên rất phổ biến ,
nhưng không phải website nào cũng được mọi người biết đến mà
không sử dụng kênh quảng cáo, marketing online.
Các website có thể sử dụng marketing hiệu quả là các website chuẩn
SEO thân thiện với công cụ tìm kiếm. Với các website bình thường,
website thuần, thường không được đánh giá cao và việc quảng bá trở
nên khó khăn và tốn kém .
Với người sử dụng không thành thạo lập trình thì việc tối ưu website
gặp rất nhiều khó khăn và mất thời gian.
Đối với các website chuẩn SEO, ngày càng được ưa chuộng và dịch vụ
thiết kế website chuẩn SEO hiện nay được rất nhiều công ty thiết kế
web cung cấp đáp ứng nhu cầu của thị trường.
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Các website chuẩn SEO hỗ trợ cho những người làm marketing online
thực hiện công việc marketing trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn đồng
thời tiết kiệm thời gian việc tối ưu hóa website đặc biệt dễ dàng hơn
với người dùng là những người không biết gì về lập trình.
Giải quyết vấn đề nhu cầu website chuẩn SEO cũng như hỗ trợ những
người làm marketing, những người không thành thạo về code tiết kiệm
thời gian, quá trình thiết kế và tối ưu hóa code website. Đề tài này sẽ
xây dựng nên website tin tức chuẩn SEO thân thiện với người dùng và
công cụ tìm kiếm . Đảm bảo các chức năng của một website đọc tin
tức, giao diện thân thiện, sử dụng dễ dàng.
Đầu vào đầu ra hệ thống
- Đầu vào: Yếu tố xây dựng lên website chuẩn Seo, thông tin các bài
viết( tin tức).
- Đầu ra: Website chuẩn SEO, hiển thị các tin tức nổi bật của từng loại
tin thuộc các thể loại tin tức.
Hiện nay, phần lớn lượng thông tin mà con người tiếp thu được từ thế
giới bên ngoài là ở dạng thông tin thị giác, vì vậy các nghiên cứu về
dạng thông tin này đều ít nhiều mang đến những lợi ích thiết thực cho
cuộc sống. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, thông tin thị giác
được số hóa dưới hai dạng là ảnh số và video số.
Video ra đời vào những năm đầu của thế kỷ XX và phát triển khá mạnh
mẽ, nhưng phải đến những thập kỷ cuối của thế kỷ XX video số mới
phát triển. Với sự ra đời và phát triển mạnh của máy tính và các hệ
thống viễn thông, việc xử lý dữ liệu video được số hoá trên máy tính tỏ
ra khá hiệu quả. Dữ liệu video số đ được đưa vào rất nhiều ứng dụng
trong thực tế như đào tạo điện tử dựa vào máy tính, hỗ trợ đào tạo trên
mạng, hệ thống mô phỏng, giám sát, video theo yêu cầu… Vấn đề nâng
cao hiệu quả và chất lượng của thao tác, xử lý với dữ liệu video đang
được nhiều nhà nghiên cứu, triển khai ứng dụng quan tâm
Vì vậy em đ làm đề tài: Nghiên cứu một số kĩ thuật phân đoạn video
Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, đặc
biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đ cho chúng ta thấy tầm quan
trọng và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ đối với mọi lĩnh vực
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trong đời sống x hội, trong đó có ngành Logistics.
Vận chuyển hàng hóa là một trong những hoạt động chính của
Logistics và sử dụng container trong vận chuyển hàng hóa đ và đang
ngày càng trở nên phổ biến hơn, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nhà
sản xuất, người tiêu dùng cũng như toàn x hội. Trong quá trình vận
chuyển, để giảm thiểu rủi ro (bốc nhầm container, container không
được bốc lên tàu…) người ta dùng một chữ số thứ 11 trong m số
container để kiểm tra (check digit). Về cơ bản, số kiểm tra này là kết
quả tính toán theo quy tắc đ định của 10 ký tự nằm trước nó. Nếu
nhập nhầm số, chữ số kiểm tra sẽ khác với số thực tế, nhờ đó người ta
phát hiện ra lỗi. Do vậy, m số container là thông tin cực kỳ quan
trọng, một trong những yêu cầu cấp thiết nhất của m số container là
tính chính xác.
Việc ứng dụng công nghệ bằng cách sử dụng camera trong việc giám
sát, kiểm soát container tại các bến cảng giúp quá trình quản lý
container trở nên dễ dàng hơn, do đó việc áp dụng công nghệ thông tin
để giải quyết vấn đề kiểm tra m container là một điều có thể.
Do vậy, em đ nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Ứng dụng nhận dạng
số trong bài toán nhận dạng m container” với hi vọng sẽ xây dựng
được một chương trình giúp quá trình kiểm tra m container trở nên
đơn giản và chính xác hơn, góp phần giải quyết một trong những vấn
đề cấp thiết của ngành Logistics hiện nay.
Để thực hiện đề tài, em sử dụng thuật toán KNN để thực hiện quá trình
nhận dạng m container, ngoài ra em có nghiên cứu và tìm hiểu cách
tính check digit với công cụ thực hiện là ngôn ngữ lập trình Python và
thư viện OpenCV.
Kết quả thực hiện đề tài:
- Nắm được những kiến thức cơ bản về mạng nhận dạng số nói chung
và nhận dạng m container nói riêng.
- Áp dụng được các kiến thức đ thu được vào bài toán thực tế.
- Cài đặt được chương trình Demo.
Một số hạn chế:
- Chương trình mới trong gian đoạn thử nghiệm, chưa áp dụng trong
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Test và ứng dụng
thực tế

Trần Thị Anh

Lê Hoàng Hiệp
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thực tế.
- Chưa xây dựng được giao diện người dùng.
- Chưa so sánh được với các thuật toán khác.
Hiện nay,đời sống của người dân ngày càng được cải thiện hơn,do
đó,như cầu về ăn uống cũng như chăm sóc sức khỏe càng ngày càng
được quan tâm hơn.Với những sản phẩm đ được đông đảo người dân
sử dụng cũng như với chất lượng rất tốt cho người sử dụng nên Em đ
xây dựng một trang web để giới thiệu các sản phẩm đó đến tay người
tiêu dùng để có thể quảng bá được các sản phẩm này cũng như là để
giúp cho người dân có được sức khỏe tốt hơn,hỗ trợ cải thiện chấn
thương nhanh hơn cũng như là yên tâm hơn về sản phẩm mà mình
đang sử dụng.
Hiện công ty chính đang có địa chỉ ở nước Australia và đang được
đông đảo người dân ở đây tin dùng cũng như hài lòng về các sản phẩm
của công ty.
Nhưng do hiện tại website của công ty đang có quá nhiều sản phẩm,
danh mục và các bài tin tức, liên hệ…. nên website chính đang mắc
phải vấn đề về tốc độ load trang, quản lý sản phẩm, phân phối….
Vì thế nên công ty quyết định tạo thêm các website con để giới thiệu
các sản phẩm cho từng danh mục chính của các sản phẩm trong công
ty. Website chính đang được xây dựng trên nền tảng Magento,
Magento có ưu thế về mặt làm sản phẩm , bảo mật và thêm được nhiều
cửa hàng trong một hệ thống quản lý nên công ty đ quyết định tạo các
subsite về giới thiệu sản phẩm cho website chính.
Kiểm thử là một giai đoạn không thể thiếu trong quy trình sản xuất
phần mềm và kiểm thử tự động ngày càng đóng một vai trò quan trọng
trong việc thực hiện các trường hợp kiểm thử khó, giúp tiết kiệm thời
gian cũng như chi phí sản phẩm. Hiện nay với sự phổ biến của rất
nhiều công cụ kiểm thử tự động thì công cụ kiểm thử Coded UI đ làm
hài lòng phần lớn đội ngũ kiểm thử với tính năng kiểm thử chức năng
nhanh chóng và tiện lợi.
Mục đích của đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử phần mềm tự động
sử dụng công cụ Code UI Test và ứng dụng thực tế” nhằm nghiên cứu
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cơ sở lý thuyết về kiểm thử phần mềm nói chung và kiểm thử tự động
nói riêng. Và ứng dụng công cụ kiểm thử tự động Coded UI Test vào
quá trình kiểm thử giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí và đảm
bảo chất lượng phần mềm.
Khi cuộc sống con người ngày càng phát triển thì nhu cầu quảng cáo
của con
người cũng được nâng cao. Để giải quyết các bài toán đó, “Website
affiliates
Tokamedia” đ được ra đời và phát triển không ngừng. Nhưng khi có
website rồi làm
sao để người dùng có thể biết đến được website của bạn thông qua
những công cụ tìm
kiếm bởi vì có rất nhiều website giống như chúng ta.
Giải pháp đưa ra đó là chúng ta phải tối ưu hóa công cụ tìm kiếm - đây
cũng chính là khái niệm của SEO, viết đầy đủ là: Search Engine
Optimization. Khi chúng ta SEO tốt thì website của chúng ta mới vượt
qua đối thủ và đến được với người tiêu dùng.
Ngày nay chúng ta đang được sống trong kỷ nguyên của tin học nhờ sự
vượt bậc, sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Công nghệ
thông tin không chỉ dừng lại ở mục đích phục vụ cho khoa học kỹ thuật
mà còn đi sâu vào đời sống, chính trị, kinh tế, x hội, trở nên thân
thiện, gần gũi, mang lại nhiều lợi ích cho con người. Đặc biệt trong
lĩnh vực thông tin, công nghệ thông tin đ thực sự có nhiều đóng góp
quan trọng trong công việc quản lý, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa
của các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp lớn nhỏ. Những ứng dụng của
công nghệ thông tin đ mang lại nhiều lợi ích không nhỏ, đạt hiệu quả
kinh tế cho những đơn vị đó. Thông tin hiện nay đang trở nên rất phổ
biến trong mọi lĩnh vực và cần thiết cho mỗi gia đình, cá nhân và các
trường học. Thông tin giúp các học sinh, sinh viên trở nên hữu ích cho
việc học tập. Vì vậy vấn đề thông tin trở nên không thể thiếu trong các
công ty, xí nghiệp, trường học, gia đình, du lịch và các nơi công cộng.
Trong kinh doanh muốn quảng bá hình ảnh và đưa các hình ảnh của
mình cho mọi người biết đến một cách rộng rải và nhanh chóng thì cần
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phải quảng bá. Vì vậy, xây dựng website về thương mại điện tử là một
điều không thể thiếu. Đề tài này là kết quả của quá trình tích lũy và vận
dụng những kiến thức mà em tiếp thu và tìm hiểu được trong quá trình
học tập.
Mục tiêu đồ án của em là xây dựng một trang web bán hàng điện lạnh
cho công ty Long Hải thành phố Hải Dương.Trang web cho phép chủ
công ty giới thiệu và bán các mặt hàng của công ty trực tuyến. Luôn
cập nhật các mặt hàng mới nhất cho người
dùng, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính
xác,hỗ trợ mua hàng thanh toán online. Người quản trị dễ dàng quản lí
các hoạt động bán hàng, thống kê doanh thu...Trong quá trình thực hiện
đồ án, em sử dụng mô hình ASP.NET MVC, phân tích thiết kế UML.
Xuyên suốt các chương là những kiến thức nền tảng tới phân tích, thiết
kế, xây dựng hoàn chỉnh một website bán hàng
đảm bảo tối ưu về tốc độ, xử lý dữ liệu, tiện lợi cho người dùng.
Kết quả cuối cùng là em đ xây dựng, hoàn thiện một website bán hàng
điện lạnh cho công ty Long Hải.
Mục tiêu đồ án của em là xây dựng một trang web bán hàng điện thoại
cho cửa hàng Green Mobile thành phố Thái Nguyên.Trang web cho
phép chủ công ty giới thiệu và bán các mặt hàng của công ty trực
tuyến. Luôn cập nhật các mặt hàng mới nhất cho người
dùng, cho phép tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác, thanh toán
online. Trong quá trình thực hiện đồ án, em sử dụng mô hình
ASP.NET MVC, phân tích thiết kế UML.
Xuyên suốt các chương là những kiến thức nền tảng tới phân tích, thiết
kế, xây dựng hoàn chỉnh một website bán hàng
đảm bảo tối ưu về tốc độ, xử lý dữ liệu, tiện lợi cho người dùng.
Kết quả cuối cùng là em đ xây dựng, hoàn thiện một website bán hàng
điện thoại cho cửa hàng Green Mobile thành phố Thái Nguyên.
Mục tiêu đồ án của em là xây dựng một trang web bất động sản cho
phép người dùng đăng tin rao bán, cho thuê nhà đất trên khu vực tỉnh
Thái Nguyên và có thể mở rộng ra cho các tỉnh thành trên cả nước.
Luôn cập nhật tin tức bất động sản nhanh chóng, mới nhất cho người
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dùng, cho phép tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác. Trong suốt
quá trình thực hiện đồ án, em đ xây dựng mới từ đầu một theme về
chủ đề bất động sản cho m nguồn mở WordPress với những đặc trưng
lưu trữ thông tin riêng của chủ để bất động sản. Xuyên suốt các chương
là những kiến thức nền tảng tới phân tích, thiết kế, xây dựng hoàn
chỉnh một website bất động sản đảm bảo tối ưu về tốc độ, xử lý dữ
liệu, tiện lợi cho người dùng.
Kết quả cuối cùng là em đ xây dựng, hoàn thiện một website chuyên
về chủ đề tin rao bất động sản, và triển khai thành công lên internet.
Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung
Giám sát ngập lụt ở ĐBSH trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017
bằng ảnh vệ tinh Landsat 8.
* Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân loại những điểm ảnh liên
quan đến nước
- Lập bản đồ hiện trạng ngập lụt ở ĐBSH.
- Đánh giá ảnh hưởng của ngập lụt đến diện tích lúa ở ĐBSH.
* Giới hạn, phạm vi đề tài.
Mục tiêu nghiên cứu: xây dựng một trang web xem phim cho phép
người dùng xem phim yêu thích của mình,
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, PHP, Javascript
- Ứng dụng “ Xây dựng website xem phim trực tuyến ”.
- Công cụ hỗ trợ: Ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL, Javascript
- Kết luận và hướng phát triển.
- Tài liệu tham khảo.
Xuyên suốt các chương là những kiến thức nền tảng tới phân tích, thiết
kế, xây dựng hoàn chỉnh một website xem phim đảm bảo tối ưu về tốc
độ, xử lý dữ liệu, tiện lợi cho người dùng.
Kết quả cuối cùng là em đ xây dựng, hoàn thiện một website cho phép
mọi người xem phim miễn phí và triển khai thành công lên internet.
Mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, PHP, Javascript,
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Wordpress.
- Ứng dụng “ Xây dựng website luyện thi tiếng anh A2 trực tuyến ”.
- Công cụ hỗ trợ: Ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL, Javascript,
Wordpress.
Ngành công nghệ thông tin trong những năm đầu thế kỉ 21 đang có
những bước phát triển thật sự mạnh mẽ. Sự ra đời liên tục của các dòng
máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng và nhiều sản phẩm
khác ngày càng hiện đại với các công nghệ mới liên tục được ra mắt và
áp dụng, giúp cho cuộc sống của con người chúng ta ngày càng được
cải thiện và nâng cao.
Điện thoại thông minh (smartphone) đang ngày càng phổ biến, chiếm
lĩnh thị trường của giới di động. Có rất nhiều hệ điều hành được cài đặt
trên các dòng điện thoại thông minh này, nhưng chiếm thị phần cao
hơn cả chính là hệ điều hành Android.
Mặc khác, Android là một hệ điều hành m nguồn mở dựa trên nhân hệ
điều hành Linux và chính điều đó cùng với giấy phép không có nhiều
ràng buộc đ cho phép các nhà phát triển thiết bị, mạng di dộng và các
lập trình viên được điều chỉnh và phân phối Android một cách tự do.
Ngoài ra, Android còn có một cộng đồng lập trình viên đông đảo
chuyên viết các ứng dụng để mở rộng chức năng của thiết bị bằng
ngôn ngữ lập trình Java có sửa đổi. Vào tháng 10 năm 2012, có
khoảng 700.000 ứng dụng trên Android, và số lượt tải ứng dụng từ
Google Phay, cửa hàng ứng dụng chính của Android, ước tính khoảng
25 tỷ lượt.
Bản chất mở của Android đ tạo nên một cộng đồng lập trình viên
Android rất lớn trên toàn thế giới, điều này làm cho việc tìm ra giải
pháp cho các vấn đề gặp phải cũng như việc tìm kiếm các lập trình viên
có cùng mục địch để chia sẻ ý tưởng về ứng dụng và trao đổi kinh
nghiệm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Phần mềm Phone Tester sẽ giúp cho người dùng kiểm tra các tính năng
của điện thoại Android. Ứng dụng này cho phép bạn thử nghiệm mọi
thành phần phần cứng của điện thoại như wifi, bluetooth, thẻ sim, âm
thanh, loa, rung, cảm biến ánh sáng, đèn flash
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Ngày nay áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời
sống của con người ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu
hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong
những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển công nghệ chế tạo
các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời
có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. Công
nghệ thông tin phát triển dẫn đến sự ra đời của nhiều ngôn ngữ lập
trình mới thân thiện hơn với người sử dụng như Visual Basic, Java,
C#...
Cuộc sống con người ngày càng được nâng cao do đó nhu cầu về vui
chơi giải trí ngày càng lớn. Các trò chơi thiết kế bằng máy tính đ ra
đời và trên đà phát triển nhằm đáp ứng một phần nhu cầu về giải trí của
con người.
Ngày nay các sản phẩm giải trí mà đặc biệt là game đ mang lại lợi
nhuận to lớn cho ngành công nghiệp máy tính. Do nhu cầu tăng trưởng
nhanh các game ngày càng có chất lượng cao và thời gian xây dựng
ngày càng được rút ngắn. Ngành công nghệp game hiện nay có thể nói
là bùng nổ, với tốc độ phát triển đến chóng mặt, rất nhiều những Game
hay và hấp dẫn đ được ra đời trong thời gian gần đây từ 2D cho đến
3D. Game Engine ra đời như là một công cụ hỗ trợ giúp người phát
triển viết Game một cách nhanh chóng và đơn giản, đồng thời cung cấp
khả năng tái sử dụng các tài nguyên do có thể phát triển nhiều game từ
một game Engine. Nổi bật trong số những công cụ đó là Unity, nó một
phần mềm phát triển ứng dụng đa nền tảng, hỗ trợ các nhà phát triển có
thể xây dựng Game một cách nhanh chóng, sử dụng nhiều ngôn ngữ
lập trình khác nhau trong đó có C# là một ngôn ngữ lập trình bậc cao
đang được rất nhiều lập trình viên sử dụng.
Tại Việt Nam ngành công nghiệp Game mới chỉ đang phát triển, các
nhà phát triển chủ yếu tập trung phát triển trên nền tảng Android. Nó là
một hệ điều hành mở dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho
các thiết bị di động thông minh và máy tính bảng. Android cho phép
các nhà phát triển ứng dụng từ bên thứ ba tạo ra các ứng dụng hấp dẫn,
tận dụng được tất cả các tính năng mà một thiết bị cung cấp. Tính đến
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tháng 11/2017, Android chiếm 75% thị phần điện thoại Smatphone
toàn cầu và còn phát triển thêm trong tương lai.
Từ xu hướng phát triển trên em đ chọn đề tài “Xây dựng game
“Running Tom” trên hệ điều hành Android” nhằm thực hiện việc phát
triển một trò chơi (Demo) running 2D. Chuẩn bị các kiến thức và kỹ
năng định hướng nghề nghiệp sau này của em, góp phần vào sự phát
triển của ngành công nghiệp Game nước nhà.
Do thời gian làm đồ án có hạn, nên đồ án cũng không thể tránh được
những thiếu sót mà ta không thể lường trước được, còn rất nhiều các
vấn đề mà ta cần phải giải quyết để đồ án có kết quả tốt hơn.
• Do kiến thức về Unity và ngôn ngữ lập trình C# còn hạn chế nên việc
xây dựng các chức năng còn nghèo nàn.
• Kỹ năng sử dụng photoshop chưa thành thạo nên việc tạo các đối
tượng sử dụng trong game còn hạn chế, chưa được đẹp mắt.
• Game hoạt động chưa được mượt mà.
• Chưa có tài khoản Google Developer nên không thể build được ứng
dụng lên GooglePlay.
Kinh nghiệm rút ra
• Phải sắp xếp thời gian hợp lý cho từng công việc.
• Phải có kiến thức về nhiều phần mềm hỗ trợ để có thể tự xây dựng
được một ứng dụng hoàn chỉnh.
• Phải có đầu óc thẩm mỹ mới có thể xây dựng được ứng dụng với giao
diện và bố cục phù hợp với người sử dụng.
Hướng phát triển đề tài
• Xây dựng thêm một số tính năng cần thiết cho trò chơi.
• Cải thiện chất lượng đồ họa trong trò chơi.
• Tối ưu hóa code, xử lý các đối tượng trong trò chơi để người chơi có
được trải nghiệm tốt nhất.
• Hỗ trợ trò chơi trên nhiều hệ điều hành khác nhau như: ios, window...
Ngày nay công nghệ thông tin đ có những bước phát triển mạnh mẽ
theo cả chiều rộng và chiều sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ
phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm
việc và giải trí thông dụng của con người không chỉ ở công sở mà ngay
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cả trong gia đình.
Đứng trước vai trò của thông tin hoạt động cạnh tranh gay gắt, các tổ
chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng và hoàn
thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa các hoạt động tác
vụ của đơn vị.
Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và
cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến
hành thương mại hóa trên internet. Thông qua các sản phẩm và công
nghệ này, chúng ta dễ nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của
thương mại điện tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng
internet ta sẽ có trong tầm tay những gì mà mình cần mà không phải
mất nhiều thời gian. Ta chỉ cần vào các trang dịch vụ thương mại điện
tử, làm theo hướng dẫn và click vào những gì mình cần. Các nhà dịch
vụ sẽ mang đến tận nhà cho chúng ta.
Ở Việt Nam cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang tiến hành thương
mại hóa trên Internet nhưng do những khó khăn về cơ sở hạ tầng như
viễn thông chưa phát triển mạnh, các dịch vụ thanh toán điện tử qua
ngân hàng chưa phổ biến nên chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu sản
phẩm và tiếp cận đơn hàng thông qua website.
Ngày nay công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu
trong cuộc sống, công nghệ thông tin đ và đang đóng vai trò quan
trọng trong các ngành khoa học kĩ thuật, kinh tế x hội của mỗi nước
trên thế giới. Nó không những giải quyết công việc một cách nhanh
chóng mà còn đem lại được hiệu quả kinh tế cao.Vì vậy em đ úng
dụng nó vào để xây dựng game rắn sán mồi nhàm giải trí lành
mạnh,giảm căng thằng sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ di động đ bùng nổ
trong vài năm gần đây. Các thiết bị cầm tay cũng đ trở nên gọn nhẹ và
phổ biến hơn trong x hội. Trong vài năm trở lại đây, hệ điều hành
Android ra đời và trở thành nền tảng di động thông minh phổ biến trên
thế giới, với sự kế thừa những ưu việt của các hệ điều hành ra đời trước
đó và sự hết hợp nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay.
Những ưu điểm dễ thấy nhất của Android chính là khả năng tùy biến
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nhanh chóng, dễ làm quen, ứng dụng hỗ trợ phong phú, tương thích với
đa cấu hình phần cứng của các nhà sản xuất. Dù đ hay chưa từng sử
dụng smartphone Android thì bạn cũng không cần quá lo lắng về việc
thay đổi. Hầu như tất cả những smartphone sử dụng hệ điều hành
Androd đều rất dễ sử dụng, đơn giản trong tùy biến theo sở thích cá
nhân, cũng như có rất nhiều ứng dụng để thỏa m n nhu cầu của từng
người dùng. Đồng thời Android có m nguồn mở đ cho phép các nhà
phát triển thiết bị, mạng di động và các lập trình viên được điều chỉnh
và phân phối Android một cách tự do. Bên cạnh đó do đặc thù ngành
học trước đây chưa từng được giới thiệu về lập trình trên thiết bị di
động nên đây là một cơ hội bên cạnh việc tìm hiểu một cách thức lập
trình mới đồng thời do đang theo học một khóa ngôn ngữ tiếng Hàn
nên em muốn thử sức trước đề tài là “Xây dựng ứng dụng từ điển tiếng
Hàn chạy trên nền tảng Android” đơn giản có thể phục vụ trong quá
trình học cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường.
Ngày nay khi thương mại điện tử phát triển đ đem lại cơ hội to lớn
cho các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thương hiệu của mình,giúp
cho doanh nghiệp mở rộng được hình thức kinh doanh, giúp cho người
tiêu dùng tiết kiệm được thời gian hơn có thể ngồi tại nhà đặt hàng mua
sắm nhiều loại hàng hóa,giúp cho các công ty có thể quản lý bán hàng
ngay tại nhà chỉ cần qua một máy tính có kết nối internet. So với kinh
doanh truyền thống thì thương mại điện tử chi phí thấp hơn, hiệu quả
đạt cao hơn. Hơn thế nữa, với lợi thế của công nghệ Internet nên việc
truyền tải thông tin về sản phẩm nhanh chóng, thuận tiện. Kết hợp với
bộ phận giao hàng tận nơi và thông qua ngân hàng để thanh toán tiền,
càng tăng thêm thuận lợi để loại hình đó phát triển... Nắm bắt được
những lợi ích đó thì công ty Minh Châu cũng không là một ngoại lệ.
Hiện nay các hoạt động bán hàng, quảng cáo, marketing… của công ty
vẫn gặp phải những khó khăn nhất định: Hoạt động kinh doanh hầu
như dựa trên phương pháp thủ công, truyền thống là chủ yếu, các hoạt
động khuyến mại, quảng cáo của công ty chỉ được thông báo qua tờ rơi
hay băng rôn khẩu hiệu, khi khác hàng có nhu cầu tiếp cận với các dịch
vụ của công ty thì phải trực tiếp đến công ty để thưởng thức và thanh
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toán điều này sẽ bất lợi cho những khách hàng bận rộn và không có
thời gian đến với công ty. Qua thực tiễn đó cho ta thấy cả công ty và
doanh nghiệp đều mất một khoảng thời gian và chi phí để giới thiệu,
quảng cáo, marketing, bán hàng nhưng lại không thu hút được đông
đảo khách hàng. Ngược lại về phía khách hàng thì phải mất thời gian,
chi phí để tìm hiểu, lựa chọn được các dịch vụ ưng ý mà đôi lúc không
lựa chọn được dịch vụ mà mình mong muốn.
Ngày nay tự động hóa được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực, mục đích
thường rất đa dạng và tùy theo nhu cầu đặc thù của từng lĩnh vực, tuy
nhiên điểm chung nhất vẫn là giảm nhân lực, thời gian và sai sót.
Ngành công nghệ thông tin mà cụ thể là phát triển phần mềm cũng
không ngoại lệ. Như chúng ta biết, để tạo ra sản phẩm công nghê thông
tin hay sản phẩn phần mềm có chất lượng thì hoạt động kiểm tra phần
mềm đóng vai trò rất quan trọng, trong khi hoạt động này lại tiêu tốn
và chiếm tủ trọng khá lớn công sức và thời gian trong một dự án. Do
vậy, nhu cầu tự động hóa quy trình kiểm thử phần mềm cũng được đặt
ra. Hiện nay có rất nhiều công cụ kiểm thự tự động, một trong số đó là
công cụ m nguồn mở Selenium. Nó là một công cụ kiểm thử tự động
rất mạnh, đem lại rất nhiều hiệu quả trong việc kiểm thử, giảm được
nhiều công sức, thời gian và chi phí.
Đề tài của em là “Kiểm thử ứng dụng web sử dụng Selenium
Webdriver ”. Mục đích của đề tài này là tìm hiểu khái quát về kiểm thử
tự động trong kiểm thử phần mềm, lợi ích, và những khó khăn trong
việc kiểm thử tự động.
Ngày nay ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem
là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của
các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như các trường đại học, các
trang thông tin, giải trí, nó đóng vai trò hết sức quan trọng có thể tạo ra
những bước đột phá mạnh mẽ.
Như hiện nay, chúng ta đ biết lập trình và thiết kế Website có thể
được coi là ngành “hot” mà tất cả mọi người đều đang rất quan tâm.
Đối với các doanh nghiệp và các trường học thì việc xây dựng các
website riêng ngày càng trở nên cấp thiết. Thông qua những website
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này giúp cho họ nắm được những thông tin cá nhân, các công văn,
thông báo hay các sản phẩm, các dịch vụ mới nhất của công ty cập nhật
đến họ một cách nhanh chóng. Ngoài ra mỗi website được xây dựng
lên còn có tác dụng quảng bá hình ảnh của công ty, của doanh nghiệp
và của các trường đại học. Không chỉ các các doanh nghiệp mới có các
trang website riêng, mà còn có rất nhiều trang web cá nhân được lập
nên nhằm cung cấp cho người đọc nhiều thông tin hơn nữa về các vấn
đề của x hội, các thông tin tư vấn sức khỏe, làm đẹp, mua sắm… đề
tài “Xây dựng Website hỗ trợ tìm kiếm và thu thập dữ liệu cây Việt
Nam” hỗ trợ người dùng tìm kiếm cây thuốc một cách nhanh chóng và
đồng thời cũng cho phép người dùng có thể đóng góp thêm những cây
thuốc lên trang web, hỗ trợ thu thập một cơ sở dữ liệu lớn phục vụ cho
việc phát triển bài toán sau này.
Ngày nay ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem
là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của
các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như các trường đại học, các
trang thông tin, giải trí, nó đóng vai trò hết sức quan trọng có thể tạo ra
những bước đột phá mạnh mẽ.
Như hiện nay, chúng ta đ biết lập trình và thiết kế Website có thể
được coi là ngành “hot” mà tất cả mọi người đều đang rất quan tâm.
Đối với các doanh nghiệp và các trường học thì việc xây dựng các
website riêng ngày càng trở nên cấp thiết. Thông qua những website
này giúp cho họ nắm được những thông tin cá nhân, các công văn,
thông báo hay các sản phẩm, các dịch vụ mới nhất của công ty cập nhật
đến họ một cách nhanh chóng. Ngoài ra mỗi website được xây dựng
lên còn có tác dụng quảng bá hình ảnh của công ty, của doanh nghiệp
và của các trường đại học. Không chỉ các các doanh nghiệp mới có các
trang website riêng, mà còn có rất nhiều trang web cá nhân được lập
nên nhằm cung cấp cho người đọc nhiều thông tin hơn nữa về các vấn
đề của x hội, các thông tin tư vấn sức khỏe, làm đẹp, mua sắm… hỗ
trợ việc quản lý sinh viên trong lớp của giáo viên chủ nhiệm dễ dàng
và thuận tiện hơn.

63

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
Đại học

64

65

TT

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Xây dựng trò chơi
dạy tiếng anh cho
trẻ nhỏ trên Unity
3D

Phạm Thị Đào

Lê Sơn Thái

Đại học

Ứng dụng Unity 3d
và 3DsMax, xây
dưng game đua xe
máy 3D

Đàm Công Nam

Nguyễn Thị Tuyển

Đại học

Xây dựng chương
trình nhận dạng vân
tay bằng MATLAB
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NỘI DUNG TÓM TẮT
Ngày nay việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực
đời sống của con người ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào
hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong
những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển công nghệ chế tạo
các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời
có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này.
Nói đến công nghệ thông tin chúng ta không thể không nhắc đến
những ngôn ngữ lập trình, các ngôn ngữ lập trình đóng vai trò hết sức
quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin
phát triển dẫn đến sự ra đời của nhiều ngôn ngữ lập trình mới thân
thiện hơn với người sử dụng như Visual Basic, Java, C#...
Đời sống con người ngày càng được nâng cao do đó nhu cầu về vui
chơi giải trí ngày càng lớn. Các trò chơi thiết kế bằng máy tính đ ra
đời và trên đà phát triển nhằm đáp ứng một phần nhu cầu về giải trí của
con người.
Ngày nay việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực
đời sống của con người ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào
hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong
những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển công nghệ chế tạo
các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời
có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. Nói
đến công nghệ thông tin chúng ta không thể không nhắc đến những
ngôn ngữ lập trình, các ngôn ngữ lập trình đóng vai trò hết sức quan
trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin phát
triển dẫn đến sự ra đời của nhiều ngôn ngữ lập trình mới thân thiện hơn
với người sử dụng như Visual Basic, Java, C#... Đời sống con người
ngày càng được nâng cao do đó nhu cầu về vui chơi giải trí ngày càng
lớn. Các trò chơi thiết kế bằng máy tính đ ra đời và trên đà phát triển
nhằm đáp ứng một phần nhu cầu về giải trí của con người.
Ngày nay với công nghệ phát triển và ngày càng được nâng cao, tiên
tiến hơn rất nhiều. Trong số đó các công ty và xí nghiệp nhà máy có số
lượng công nhân rất lớn, bởi vậy việc chấm công của nhân viên gặp rất
nhiều rắc rối và khó khăn. Cho nên công nghệ nhận dạng vân tay đang
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được rất nhiều công ty, xí nghiệp chú trong đến để quản lý việc chấm
công của nhân viên. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích củng cố lại
kiến thức về ngôn ngữ lập trình matlab, tìm hiểu các đặc trưng của ảnh
vân tay và hệ thống nhận dạng vân tay tự động. Từ đó nghiên cứu một
số thuật toán đặc trưng của vân tay và phương pháp nhận dạng vân tay,
để xây dựng hệ thống nhận dạng vân tay.
Nội dung, phạm vi thực hiện đề tài:
- Tìm hiểu về ngôn ngữ Matlab
- Tìm hiểu và khảo sát nhu cầu thực tế để thu thập thông tin ….
- Xây dựng chương trình nhận dạng vân tay..
Phương pháp thực hiện:
- Thông qua tài liệu, dữ liệu trên internet
- Trao đổi với bạn bè, giáo viên hướng dẫn
Cách thuật toán và chương trình
Kết luận:
• Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh vân tay như chuẩn hoá, tăng
cường ảnh vân tay và một số thuật toán trong việc trích chọn đặc trưng
vân tay như tính hướng cục bộ, trích chọn chi tiết, tần suất vân tay.
• Nghiên cứu một số kỹ thuật đối sánh vân tay như kỹ thuật dựa trên độ
tương quan, kỹ thuật dựa trên chi tiết, kỹ thuật dựa trên đặc trưng vân.
• Cài đặt thành công một số thuật toán xử lý ảnh như chuẩn hóa, tăng
cường ảnh vân và một số thuật toán trích chọn đặc trưng vân. Cài đặt
thành công các thuật toán dựa trên chi tiết.
• Chương trình đ có thể đối sánh hai vân tay.
Hướng phát triển đề tài:
Nhận dạng vân tay dựa trên toàn bộ các điểm đặc trưng Singulartity và
Minutiae để tăng thêm độ chính xác. Đặc biệt nếu có điều kiện thì có
thể áp dụng phương pháp nhận dạng dựa vào toàn bộ đặc tính vân tay.
Nâng cao dữ liệu vân tay và tốc độ xử lý, đối sánh ảnh vân tay.
Xây dựng một chương trình “Nhận dạng vân tay” độc lập dựa trên nền
tảng MATLAB hoặc VISUAL BASIC. Cố gắng tăng tính tự động, linh
hoạt trong việc lấy mẫu, lấy vân tay kiểm tra và nhận dạng, tức là một
người chỉ cần ấn tay lên cảm biến là có thể lưu được các dữ liệu vân
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tay của mình và người kiểm tra có thể biết được nhanh chóng mình có
phải là thành viên hay không chỉ qua một bước thu ảnh mà không cần
qua các bước xử lý phức tạp.
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những
ứng dụng của nó trong đời sống là quá lớn, máy tính điện thoại đ quá
phổ biến đối với mỗi con người nó dần trở thành một công cụ làm việc,
giải trí hữu ích với chúng ta.
Sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay đ đem lại những
khả năng tuyệt vời với tốc độ nhanh chóng, chính xác, an toàn bảo mật
cao mà con người khó có khả năng làm được.
Hiện nay các cách mua hàng thủ công vẫn còn rất phổ biến nó có
rất nhiều hạn chế về độ bảo mật chi phí cũng như thời gian để tiến
hành giao dịch, họ phải mất khá nhiều bước để hoàn thành một quá
trình mua hàng.
Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay, với xu
thế mua hàng online an toàn nhanh chóng họ mong muốn không phải
chờ đợi và mất quá nhiều thời gian cho việc đó.
Đứng ở vai trò là một người lâp trình viên em viết ra ứng dụng với hệ
thống thanh toán online sử dụng m qr code trên mobile giúp người
dùng mua hàng nhanh trong an toàn tiên lợi chỉ với một lần quét.
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những
ứng dụng của nó trong đời sống. Máy tình điện tử không còn là một
thứ phương tiện lạ lẫm đối với mọi người mà nó dần trở thành một
công cụ làm việc và giải trí thông dụng và hữu ích của chúng ta, không
chỉ ở công sở mà còn ngay cả trong gia đình.
Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay, với xu
thế toàn cầu hoá nền kinh tế trên thế giới. Nhu cầu của con người ngày
càng được đáp ứng, đặc biệt là nhu cầu về trao đổi hàng hoá và mua
bán ngày càng tăng. Bên cạnh đó sự cạnh tranh giữa các công ty về tin
học cũng ngày càng trở nên gay gắt với mục đích thương mại và phục
vụ nhu cầu của con người. Các giải pháp về đầu tư cải thiện các sản
phẩm đang được đẩy mạnh trong các công ty tin học hàng đầu thế giới.
Một giải pháp không thể thiếu mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là sự
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phát triển của thương mại điện tử. Chỉ với một vài thao tác đơn giản
bạn đ có được những gì mà mình mong muốn. Chỉ cần vào một số
website thương mại điện tử xem một vài hướng dẫn bạn đ có trong tay
sự kết nối tới mọi nơi. Hay như sự phát triển của các dịc vụ nền tảng
đám. Tất cả những điều này đang tạo nên một sự thay đổi vô cùng lớn
trong cuộc sống của toàn thể nhân loại.
Để có cơ hội được tìm hiểu và học tập về những công nghệ mới nhất
hiện này em đ chọn đề tài “Xây dựng chợ nông sản online DanBan”
Ngày nay, con người dành khá nhiều thời gian giải trí bên những chiếc
smartphone cùng những tựa game yêu thích. Và lập trình game đang là
một lĩnh vực ngày càng phát triển và tiềm năng thu hút nhiều lập trình
viên.
Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều công cụ phát triển game
như: Unity, Cry, Ogre... Tuy nhiên, Unity được đánh giá là phù hợp
nhất cho những người phát triển game không chuyên nhưng lại đảm
bảo chất lượng của sản phẩm. Trải qua thời gian phát triển lâu dài và
luôn update công nghệ mới, giờ đây Unity 3D đ trở thành lựa chọn số
1 cho bất cứ lập trình viên nào muốn xây dựng một tựa game có thể sử
dụng đa nền tảng, chi phí rẻ và dễ thao tác. Từ xu hướng phát triển trên
và những kiến thức đ học được trong nhà trường như phân tích thiết
kế, lập trình hướng đối tượng, với mong muốn đáp ứng nhu cầu về giải
trí của con người, em đ chọn đề tài “Xây dựng game “Spiner Ball” sử
dụng Unity” để làm đồ án tốt nghiệp.
Giới thiệu các modul chính đ xây dựng, thử nghiệm chạy chương
trình và đánh giá kết quả đạt được.
Ngày nay, công nghệ thông tin đ có những bước phát triển mạnh mẽ
theo cả chiều rộng và sâu. Các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại
không còn là một thứ phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở
thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người,
không chỉ ở nơi làm việc mà còn ngay cả trong gia đình. Đặc biệt là
công nghệ thông tin được áp dụng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị,
x hội…
Mạng INTERNET là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn
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lao và ngày càng trở nên một công cụ không thể thiếu, là nền tảng để
truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu. Bằng INTERNET, chúng ta
đ thực hiện được những công việc với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp
hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này, đ thúc đẩy
sự khai sinh và phát triển của báo điện tử trên khắp thế giới, làm biến
đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao đời sống con người.
Ngày nay, công nghệ thông tin đ có những bước phát triển mạnh mẽ
theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ
phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm
việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở công sở, trường
học mà còn ngay cả trong gia đình. Do đó, việc học trực tuyến trên
mạng truyền thông, mạng x hội ngày càng trở nên phổ biến và rộng
r i. Nó giúp các bạn học sinh, sinh viên không còn bị lạc hậu bởi
những cách học truyền thống thay vào đó nó nâng cao tầm hiểu biết để
đem lại nhiều giá trị hiệu quả cho việc học tập.
Ngày nay, Công nghệ thông tin là một trong những ngành đang phát
triển rất mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Nó
là nền tảng của nền kinh tế tri thức, là thước đo trình độ phát triển của
một quốc gia.Vì vậy, việc đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin có
chất lượng đòi hỏi phải được chú trọng và đầu tư đúng mức. X hội và
kinh tế phát triển đòi hỏi công nghệ cũng phải phát triển. Công nghệ
phát triển, con người ngày càng phát minh ra những thiết bị công nghệ
số thông minh giúp đỡ con người về rất nhiều mặt trong cuộc sống,
Hơn nữa còn giúp con người có thể tìm kiếm tự động theo nhiều mục
đích khác nhau, tự động cung cấp thông tin theo nhu cầu và sở thích
của con người. Giờ đây, con người có thể ngồi tại nhà để tìm kiếm mua
sắm theo ý muốn và các website giới thiệu hàng trên mạng sẽ giúp ta
làm được điều đó. Chính vì vậy trong đề tài này em chọn đề tài về:
“Xây dựng Website bán điện thoại di động cho công ty Hồng Thái Tuyên Quang”.
Ngày nay, điện thoại di động đ trở thành phương tiện không thể thiếu
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điện thoại không còn đơn
thuần là dành cho những cuộc gọi hay là nhắn tin nữa, nhu cầu sử dụng
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điện thoại ngày ngay rất đa dạng và phong phú, trong đó không thể bỏ
qua nhu cầu giải trí. Game trên điện thoại di động đ trở thành thú vui
số 1 của giới trẻ.
Game trên điện thoại di động có những tiện ích rất rõ nó có thể chơi
được ở mọi lúc mọi nơi, chính vì vậy mà nhu cầu chơi game trên di
động ngày càng tăng cao, các h ng sản xuất liên tục cho ra đời những
thể loại game 3D hình ảnh đẹp mắt, âm thanh sống động chạy trên các
thiết bị di động. Song song đó, các game Engine 2D cũng không ngừng
phát triển và hỗ trợ làm game cho các thiết bị di động với những hệ
điều hành khác nhau như Android, iOS.
Trên thị trường đ xuất hiện rất nhiều công cụ phát triển game như:
Unity2D, Cry, Orge, Panda Engine…. Trong đó Unity2D được đánh là
phù hợp cho những người phát triển game không chuyên, nhưng lại
đảm bảo chất lượng của sản phẩm.
Ngày nay, phần mềm được phát triển rất mạnh nó được người lập trình
tạo ra và sử dụng vào rất nhiều ngành khác nhau để phục vụ cho tất cả
nhu cầu của con người. Việc phát triển phần mềm là việc chuyển nhu
cầu của người dùng hoặc mục tiêu tiếp thị thành một sản phẩm phần
mềm. Phát triển phần mềm đôi khi được hiểu là gồm các quá trình của
kỹ nghệ phần mềm cộng với sự nghiên cứu và các mục tiêu tiếp thị
phần mềm để phát triển những sản phẩm phần mềm. Phần mềm ngày
càng được phát triển ở nhiều hướng khác nhau như phần mềm dành
cho thương mại, kinh doanh, phần mềm dành cho ngành giáo dục, y tế,
và các phần mềm cho các dòng điện thoại thông minh, phần mềm phục
vụ cho sự phát triển được áp dụng một cách sao có hiệu quả nhất trong
thực tế. Hơn thế nữa, công nghệ thông tin còn được phát triển mạnh mẽ
hơn nhờ vào sự ra đời của phần mềm m nguồn mở. Nó hỗ trợ cho
những người dùng không thành thạo về lập trình vẫn có thể tạo ra trang
web hữu ích và chia sẻ cho tất cả cộng đồng cùng sử dụng và cũng làm
cho đất nước phát triển và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Hiểu được điều đó em đ ứng dụng công nghệ thông tin mà ở đây là
ngôn ngữ PhP vào xây dựng website bán hàng cho doanh nghiệp Việt
long- Thái Nguyên. Website bán sản phẩm qua mạng, thuận tiện cho
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khách hàng xem sản phẩm, mang tính chuyên nghiệp và thể hiện phong
cách hoạt động làm việc của cửa hàng. Đó là một website thành công
về đăng tải thông tin khi đó làm cho quá trình tham khảo, lựa chọn, tìm
kiếm và mua bán sản phẩm của khách hàng được thuận tiện và dễ dàng
hơn. Điều đầu tiên là thông tin mô tả sản phẩm phải chi tiết đầy đủ, có
ảnh minh họa để khách hàng hình dung được sản phẩm và thấy đủ hấp
dẫn để đặt mua sản phẩm. Khách hàng cũng cần biết giá và các chi phí
kèm theo cho đến khi nhận được sẩn phẩm.
Khi cần mua một sản phẩm điều làm cho khách hàng lúng túng là chưa
biết sản phẩm của mình sắp mua như thế nào, giá cả ra sao. Để giải
quyết vấn đề đó hệ thống sẽ xây dựng chức năng tìm kiếm theo tiêu
chí. Những tiêu chí này đại diện cho yêu cầu của khách hàng về một
mặt hàng nào đó. Đồng thời hệ thống còn xây dựng thêm chức năng
giới thiệu về các h ng sản xuất để tạo điều kiện cho khách hàng tìm
hiểu và lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất cho mình.
Ngày nay, phần mềm tích hợp quản lý có thể xem là một trong những
con át chủ bài để dành lấy lợi thế thương trường. Để đạt được điều đó,
chúng ta cần một thứ ngôn ngữ chung trong tất cả tài liệu, số liệu, báo
cáo, kế hoạch. Một hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning,
hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) chính là thứ ngôn ngữ mà chúng
ta muốn. Một trong những đại diện lớn về ERP đó là SAP với ngôn
ngữ lập trình ABAP. SAP là một hệ thống ERP đang được rất nhiều
công ty lớn trên thế giới áp dụng, chiếm tới 30% thị trường ERP thế
giới. Nasa, IBM, Honda, Panasonic, … cũng đang áp dụng SAP để
quản trị doanh nghiệp mình.
Ở việt nam, Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT (FIS) là một trong
những công ty đang triển khai áp dụng hệ thống SAP. Qua quá trình
tham gia trực tiếp dự án của FIS em đ lựa chọn thực hiện đề tài:
“Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ ABAP xây dựng báo cáo của phân hệ
CO trong dự án "Xây dựng hệ thống SAP Hana-ERP cho điện lực Lào
(EDL)".
Mục tiêu: Xây dựng chương trình report cơ bản phục vụ yêu cầu của
khách hàng. Nội dung:
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• Tìm hiểu về SAP-Hana ERP
• Nghiên cứu ngôn ngữ ABAP
• Phân tích thiết kê
• Chương trình report
• Kết luận
• Phụ lục code chương trìnhKết quả:
• Xây dựng được chương trình report CO12 đưa vào sử dụng trong
thực tế
• Trau dồi thêm kiến thức lập trình
• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong dự án thực tế
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình được nâng cao trong quá trình làm
việc
Ngày nay, ứng dụng phần mềm ERP vào hoạt động quản lý của doanh
nghiệp vừa là xu hướng, vừa là giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp,
đặc biệt là doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, củng cố nội lực và nâng
cao tính hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng và môi
trường cạnh tranh ngày càng tăng. ABAP (Lập trình ứng dụng kinh
doanh nâng cao), là ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ tư, được sử dụng cho
mục đích phát triển và tùy chỉnh trong phần mềm SAP. Hiện nay vị trí
cùng với Java, là ngôn ngữ chính cho lập trình máy chủ ứng dụng SAP,
hầu hết các chương trình được thực hiện dưới sự kiểm soát của hệ
thống thời gian chạy. SAP ABAP là một ngôn ngữ cấp cao được sử
dụng chủ yếu để phát triển ứng dụng doanh nghiệp cho các tổ chức tài
chính và kinh doanh lớn trên nền tảng SAP. Hướng dẫn này được thiết
kế cho những ai muốn tìm hiểu những điều cơ bản về SAP ABAP và
tiến bộ trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Phân hệ quản lý tài chính –
kế toán bao gồm các phần sau:
- Kế toán tổng hợp (GL – General Ledger)
- Quản lý dòng tiền (CM – Cash Management)
- Kế toán phải thu (AR – Accounts Receivable)
- Kế toán phải trả (AP – Accounts Payable)
- Kế toán tài sản (AA – Asset Accounting)
Các giao dịch kế toán được tích hợp với các phân hệ quản lí khác như
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Quản lí kho, quản lí mua hàng hoá – vật tư, quản lí bán hàng và quản lí
sản xuất. Nhờ đó, khi các giao dịch tác nghiệp xảy ra thì các bút toán
hạch toán tương ứng như tăng, giảm hàng tồn kho (từ phân hệ quản lí
kho), công nợ phải thu (từ phân hệ bán hàng), công nợ phải trả (từ phân
hệ mua hàng), kế toán giá thành (từ phân hệ sản xuất) được tạo ra tự
động và ghi vào các sổ phụ kế toán. Hệ thống tích cho phép giảm thiểu
thời gian nhập liệu và luôn đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán
phát sinh.
Cuối kì, cán bộ có trách nhiệm phải thực hiện việc đóng sổ tại phân hệ
Sổ cái tổng hợp để hoàn tất việc quyết toán cho kì đó. Phân hệ này
cung cấp các báo cáo theo quy định của Nhà nước cũng như các báo
cáo quản trị theo yêu cầu quản lí của doanh nghiệp.
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin đ ảnh
hưởng sâu rộng tới mọi mặt trong đời sống. Nó là nền tảng của nền
kinh tế tri thức và là thước đo trình độ phát triển của một quốc gia. Và
nó cũng là yếu tố hàng đầu quyết định đến sự phát triển của công ty
hay tổ chức đó. Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không
ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm
cho phép tiến hành thương mại hóa trên internet. Thông qua các sản
phẩm và công nghệ này, chúng ta dễ nhận ra tầm quan trọng và tính tất
yếu của thương mại điện tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có
nối mạng internet ta sẽ có trong tầm tay những gì mà mình cần mà
không phải mất nhiều thời gian. Ta chỉ cần vào các trang dịch vụ
thương mại điện tử, làm theo hướng dẫn và click vào những gì mình
cần. Các nhà dịch vụ sẽ mang đến tận nhà cho chúng ta..
Ở Việt Nam cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang tiến hành thương
mại hóa trên Internet nhưng do những khó khăn về cơ sở hạ tầng như
viễn thông chưa phát triển mạnh, các dịch vụ thanh toán điện tử qua
ngân hàng chưa phổ biến nên chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu sản
phẩm và tiếp cận đơn hàng thông qua web.
Để tiếp cận và đóng góp đẩy mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử
ở Việt Nam, em đ quyết định chọn đề tài: Xây dựng Website bán
tranh ảnh phật giáo cho cửa hàng Diệu Âm - TP Hà Nội.
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Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin đ ảnh
hưởng sâu rộng tới mọi mặt trong đời sống. Nó là nền tảng của nền
kinh tế tri thức và là thước đo trình độ phát triển của một quốc gia. Và
nó cũng là yếu tố hàng đầu quyết định đến sự phát triển của công ty
hay tổ chức đó.
Việc xây dựng website để phục vụ nhu cầu riêng của cá nhân, tổ chức
đ không lấy gì làm xa lạ. Với một vài thao tác đơn giản bạn đ có thể
làm chủ một website mà bạn yêu thích: website xe hơi, website giới
thiệu về gia đình, bạn bè,... Đối với một hoạt động của một công ty
kinh doanh có quy mô lớn sẽ được tăng cường, mở rộng hơn nữa nếu
xây dựng một website tốt quảng bá hình ảnh công ty cùng các dịch vụ,
các sản phẩm đến với khách hàng có nhu cầu. Cùng với nhu cầu thực
tiễn công nghệ hóa quy trình quản lý học viên của học viện Fresher
Academy tại công ty FPT Software đang là vấn đề mà các nhà quản lý
Fresher Academy mong muốn. Bằng với việc học hỏi thêm những
công nghệ mới như việc tìm hiểu và học hỏi các framework dựa trên
ngôn ngữ lập trình Java như Spring, hibernate, Truct hay Jsf và sự trải
nghiệm thực tế tại lớp Java_09 của học viện Fresher Academy mà em
đ quyết định thực hiện đề tài: “Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Học
Viên Cho Fresher Academy Tại Công Ty FSOFT”. Bằng Java web,
spring MVC, hibernate.
Ngày nay, x hội càng hiện đại, khoa học x hội càng phát triển thì
cuộc sống của con người càng có nhu cầu sử dụng đầy đủ các thiết bị
thông minh để phục vụ cho sinh hoạt và công việc của mình. Một thực
tế rất gần với con người là trong chính ngôi nhà của mình, mong muốn
được sử dụng công nghệ tự động hóa càng được rộng r i, tất cả đồ
dùng trong nhà từ phòng ngủ, phòng khách cho đến toilet đều gắn các
bộ điều khiển điện tử có thể kết nối Internet và điện thoại di động, cho
phép chủ nhân điều khiển vật dụng từ xa hoặc lập trình cho thiết bị ở
nhà hoạt động đúng mong muốn. Do đó đề tài Ứng dụng hệ thống
Internet of thing xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị điện trong gia
đình là một đề tài mang tính mới, dễ dàng áp dụng vào thực tiễn.
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Xây dựng mạng
lưới truyền thông
cho Trung tâm bán
lẻ Viettel Hương
Sơn

Nguyễn Công Thắng

Đỗ Thị Bắc

Đại học

Nghiên cứu một số
ứng dụng của công
nghệ VoIP sử dụng
tổng đài Asterisk và
Xây dựng, triển
khai trên hệ thống
cho hãng Taxi Hà
Lan – Thái Nguyên

Đỗ Văn Hải

Lê Hoàng Hiệp

Đại học

Quy hoạch phát
triển hệ thống mạng
truy nhập cho
trường Đại học
Nông lâm -Đại học

Trần Xuân Phong

Bùi Thị Thanh
Xuân

NỘI DUNG TÓM TẮT
Ngày nay, x hội loài người không ngừng có những bước đột phá mạnh
mẽ về nhiều mặt ( kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật ). Mức sống của
người dân không ngừng được nâng cao. Nhu cầu thông tin giải trí ngày
một nhiều của con người đòi hỏi vai trò lớn hơn nữa của truyền thông
trong việc cung cấp thông tin, và truyền thông cũng đưa loài người
sang một chương mới, nền văn minh mới: văn minh thông tin. Truyền
thông Trong bối cảnh đó cuộc đấu tranh công tác tư tưởng ngày càng
phức tạp, và kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Các thế lực chính
trị, kinh tế càng ý thức rõ hơn trong việc nắm giữ, sử dụng và chi phối
các phương tiện truyền thông. Có thể nói truyền thông ngày càng có
vai trò to lớn trong x hội, ảnh hưởng nhiều mặt tới đời sống của con
người. Do đó, việc xây dựng ra một Website tin tức thông qua Internet
đ không còn xa lạ với mọi người nữa. Xuất phát từ ý tưởng trên, em
đ vận dụng những kiến thức của mình để thiết kế website và fanpage
cho trung tâm bán lẻ Viettel Hương Sơn.
Nghiên cứu một số ứng dụng của công nghệ VOIP sử dụng tổng đài
Asterisk và Xây dựng triển khai trên hệ thống cho Công ty taxi Hà Lan
Thái Nguyên. Đề tài nghiên cứu tìm hiểu về một số ứng dụng cơ bản
của công nghệ VOIP và tổng đài Asterisk. Xây dựng bài toán, triển
khai hệ thống VOIP cho công ty taxi Hà Lan để giảm chi phí các cuộc
gọi nội bộ cho doanh nghiệp. Xây dựng demo mô phỏng lại tổng đài
thực hiện cuộc gọi giữa hai softphone qua mạng LAN hoặc wifi.Hy
vọng thời gian tới đây với đầy đủ thời gian và cơ sở vật chất, có thể
xây dựng được một mô hình VoIP quy mô lớn hơn để có thể hiểu sâu
sắc về công nghệ VoIP.
Cụ thể như: Xây dựng hệ thống Asterisk kết nối hai server giao tiếp
được điện thoại IP và điện thoại analog của PSTN, ngoài ra phát triển
các tính năng của tổng đài Asterisk hơn nữa.
Nhận xét Trường Đại học Nông lâm đ có hệ thống mạng .
Chưa đáp ứng tối đa yêu cầu sử dụng tài nguyên của các phòng ban.
Ngoài ra một số nơi hệ thống mạng và thiết bị xuống cấp, giảm chức
năng và hỏng hóc. Phương hướng Dự án của hệ thống mới là xây dựng
được 1 mô hình mạng dựa trên mô hình đ có sắn để có thể đáp ứng
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Xây dựng plug in
trắc nghiệm online
cho m nguồn mở
Wordpress.

Hoàng Quang Vinh

Bùi Thị Thanh
Xuân

NỘI DUNG TÓM TẮT
đầy đủ yêu cầu sử dụng mạng của các phòng ban hoạt động trong công
ty.
Sử dụng tối đa tài nguyên một cách hợp lý, có thể mở rộng thêm khi hệ
thống cần. Bài toán đặt ra: Tối ưu hệ thống mạng cho trường Đại học
Nông lâm Trường đại học nông lâm có một cơ sở, vật chất đ cũ và
xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Với nhu cầu các
phòng ban thông qua mạng LAN có thể trao đổi thông tin, liên lạc với
nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng và thường xuyên có sự cập nhập
thông tin với bên ngoài thông qua mạng Internet. Song do hệ thống
máy chủ có cấu hình yếu Ram vật lý 1 Gb nên cũng gây không ít khó
khăn cho công tác quản lý và thu thập thông tin của doanh nghiệp. Do
đó mạng LAN được xây dựng cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
sau:
- Người quản trị mạng làm chủ được toàn bộ hệ thống mạng trong
phạm vi toàn trường.
- Đảm bảo việc truyền dữ liệu có dung lượng lớn với tốc độ xử lý cao,
đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành đạt hiệu quả cao nhất. Việc trao
đổi thông tin nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu công việc với khối lượng
cao, không xảy ra hiện tượng ách tắc đường truyền như dial_up, dung
lượng truyền dữ liệu lớn giảm bớt thời gian và chi phí.
- Đáp ứng được yêu cầu bảo mật.
- Các hệ thống trong nội bộ có thể truy cập đến các server để lưu trữ dữ
liệu và sử dụng các dịch vụ cho phép (tra cứu, cập nhập thông tin, theo
dõi và chỉnh sửa thông tin...). Trường được xây dựng hệ thống mạng
nội bộ LAN hoạt động độc lập
Những năm gần đây, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đ làm thay
đổi thế giới mạnh mẽ. Công ghệ thông tin d len lỏi vào tất cả các lĩnh
vực của con người từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, y học… Với những
điều kỳ diệu mang lại cho thế giới, có thể nói công nghệ thông tin nói
chung và Internet nói riêng d trở thành một phần tất yếu không thể
thiếu trong đời sống con người.
Trong lĩnh vực giáo dục, với sự thay đồi không ngừng của công nghệ
và kỹ thuật, mạng internet sẽ là nơi học tập, trao đổ kinh nghiệm,
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Xây dựng ứng dụng
game bắn xe tăng
sử dụng Unity 2D

Vũ Hồng Quân

Bùi Thị Thanh
Xuân
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Xây dựng ứng dụng
MUSIC STORE sử
dụng công nghệ
SPRING MVC

Bùi Văn Chương

Trần Quang Huy

NỘI DUNG TÓM TẮT
truyền đạt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống giáo dục trong
mấy năm nay có xu hướng mới, các trung tâm giáo dục, trường học đều
áp dụng hình thức thi trắc nghiệm online. Nhằm giảm chi phí, thời
gian, công sức cũng như sự khách quan của cuộc thi. Nhưng hiện tại
vấn còn chưa có nhiều phần mềm hỗ trợ điều đấy hoặc có nhưng vấn
chưa đáp ứng đầy đủ các chức năng.
Ở Việt Nam hiện nay, việc lập trình game không còn xa lạ với nhiều
lập trình viên. Với thị trường Việt Nam khá rộng lớn với hơn 90 triệu
với đa phần là dân số trẻ nên thị trường về game cực kì rộng lớn, Với
thị trường này thì doanh thu mang lại sẽ cự kì lớn, năm 2014 đ hơn
500 tỷ và nó sẽ tăng dần theo thời gian, với số vốn đầu tư ban đầu
không cần nhiều, một chút kiến thức về đồ họa và một ít kinh nghiệm
về lập trình là bạn có thể tạo ra những sản phẩm cho riêng mình mang
những dấu ấn riêng.
Unity là một trong những game engine khá phổ biến hiện nay, có khả
năng phát triển trên đa nền tảng, trình biên tập có thể chạy trên
Windows và Mac Os, và có thể xuất ra game cho Windows, Mac, iOS,
Android,....Unity tạo ra nhiều loại game đa dạng, hỗ trợ import rất
nhiều mô hình định dạng khác nhau, hỗ trợ tạo mô hình trực tiếp.
Lượng tài liệu hướng dẫn rất nhiều, cộng đồng lớn và có diễn đàn
riêng. Unity có 2 phiên bản là Unity pro có tính phí và Unity Free để
người dùng dễ dàng lựa chọn, vì vậy Unity không chỉ dành cho một
công ty lớn chuyên nghiệp, mà kể cả giới làm game không chuyên
cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng.
Ở Việt Nam hiện nay, việc lập trình Web là rất phổ biến và không còn
xa lạ với nhiều lập trình viên. Với thị trường Việt Nam khá rộng lớn
với đa phần là các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang chạy đua
nhau về công nghệ, Thì công nghệ được lựa chọn để lập trình website
cũng khá phổ biến, trải dài từ PHP, .NET , python-diago cho đến java
sử dụng framework spring,… Không khó để nhận thấy hiện nay các
doanh nghiệp lớn đang rất chuộng công nghệ lập trình Spring MVC khi
mà những ưu điểm vượt trội của công nghệ này mang lại.
Spring MVC là một trong những Framework rất phổ biến hiện nay
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Xây dựng phần
mềm quản lý bán
hàng cho các cửa
hàng vừa và nhỏ

Hà Sơn Tùng

Đỗ Đình Cường
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Nghiên cứu về kiểm
thử phần mềm và
ứng dụng kiểm thử
hộp đen vào kiểm
thử Mobile App

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thu Hương

NỘI DUNG TÓM TẮT
dành cho java, có khả năng phát triển ứng dụng khá nhanh, kết hợp
được với nhiều framework khác như Bootstrap, AngularJS, … Spring
MVC có lượng tài liệu hướng dẫn rất nhiều, cộng đồng lớn và có diễn
đàn riêng. Spring hoàn toàn miễn phí để người dùng dễ dàng chọn lựa,
vì vậy Spring Framework không chỉ dành cho các công ty lớn chuyên
nghiệp, mà kể cả lập trình viên đam mê lập trình web cũng không thể
bỏ qua.
Phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng vừa và nhỏ phải là một
Phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng vừa và nhỏ phải là một
công cụ giúp nhân viên cửa hàng thao tác bán hàng và hỗ trợ việc quản
lý các thông tin cho các cửa hàng kinh doanh hàng hoá, dịch vụ… tự
động hóa quy trình quản lý hàng hóa, vật tư giảm chi phí nhân công,
tăng độ chính xác của các đơn hàng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng
đến cho khách hàng. Nó được phát triển với mục đích đáp ứng kịp thời
mọi chức năng từ khâu nhập, xuất, kiểm kê, quản lý sắp xếp hang hóa,
doanh thu, quản lý đơn đặt hàng... nhằm làm
tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
Sau khi vượt qua những cuộc khủng hoảng trong ngành công nghệ
thông tin những công ty tin học ở Việt Nam đ nhận thức được ngoài
những kinh nghiệm trong kinh doanh thì quy trình sản xuất phần mềm
cần được nâng cấp với mục tiêu đàu tiên là nâng cao chất lượng, tăng
tính chuyên nghiệp trong sản xuất phần mềm. Từ đó kiểm thử phần
mềm trở thành tiến trình vô cùng quan trọng trong quy trình sản xuất
phần mềm.
Trong một quy trình sản xuất phần mềm, ngoài việc lập trình coding,
phân công sắp xếp các công việc cho các thành viên trong tổ chức,
quản lý các tài liệu như bản đặc tả yêu cầu, bản phân tích thiết kế
chương trình,chương trình nguồn, vv… thì yếu tố cũng rất quan trọng
quyết định thành công của sản phẩm phần mềm đó là kiểm thử bao
gồm: các trường hợp kiểm thử, các bản báo cáo kiểm thử, các lỗi, vv…
Do đó em đ thực hiện đề tài “Nghiên cứu về kiểm thử phần mềm và
ứng dụng kiểm thử hộp đen vào kiểm thử Mobile App” để hiểu rõ về
kiểm thử phần mềm và áp dụng vào thực tế đối với sản phẩm phần mềm.
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Xây dựng app dạy
tiếng anh cho trẻ em
trên nền tảng
Android

Đặng Thùy Linh

Dương Thị Quy

Xây dựng chương
trình quản lý bán
hàng điện thoại tại
công ty Big.S

Phạm Thế Giang

Đàm Thanh Phương

NỘI DUNG TÓM TẮT
Sự phát triển của nghệ thông tin cùng với mạng internet trên thế giới đ
thúc đẩy mạnh mẽ sự ra đời của các dòng điện thoại thông minh. Đặc
biệt điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android chiếm tỷ lệ
rất lớn, không chỉ vì giá cả cạnh tranh mà còn dễ sử dụng cũng như
nhiều tiện ích. Hàng loạt các ứng dụng trên thiết bị di động ra đời, với
mục đích hiện đại hóa cuộc sống, thay đổi các phương thức cũ kỹ đ
không còn caafb thiết. Từ lịch, đồng hồ,…đều được tích hợp vào điện
thoại thông minh
Sự phát triển như vũ b o của ngành công nghệ thông tin kéo theo đó là
các dịch vụ mạng ngày càng phát triển, mở rộng và hoàn thiện hơn, tuy
vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm song không ít tiện lợi từ công nghệ đem
lại cho x hội loài người sự nhanh chóng và chính xác... Thư điện tử
dần thay thế thư tay, các cuộc hội nghị truyền hình với âm thanh hình
ảnh trực tiếp giúp linh hoạt hóa công việc của tổ chức, đoàn thể. Người
bác sĩ không phải trực tiếp đứng tại phòng mổ vẫn có thể thực hiện ca
phẫu thuật với sự chính xác cao, và độ an toàn tuyệt đối… còn rất
nhiều lợi ích mà công nghệ thông tin đem lại cho chúng ta, vậy dựa
vào đâu mà công nghệ có thể thực hiện được những điều tưởng chừng
không thể trong một tích tắc như vậy?
Ngôn ngữ lập trình là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng
nên một thế giới công nghệ linh hoạt và mạnh mẽ. Không gian làm
việc Microsoft .Net tổng hợp bởi bốn bộ ngôn ngữ lập trình: C#,
VB.NET, Managed C++, and J# .NET. ở đó có sự chồng gối lên nhau
của các ngôn ngữ, và được định nghĩa trong FCL (framework class
library). Hỗ trợ cho lập trình viên phát triển các ứng dụng mạng với
kích thước nhẹ và mạnh mẽ trong xử lý.
Dựa trên kiến thức lập trình mạng với C#, sự đa dạng của các dịch vụ
mạng với nhiều tính năng và đòi hỏi ngày càng cao. Từ ý tưởng áp
dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, bớt phần gánh nặng về sổ
sách cũng như đầu óc con người, đồ án này hướng đến xây dựng một
phần mềm quản lý bán hàng máy tính, áp dụng cho các công ty hay cửa
hang điện thoại.Giúp các công ty có thể dễ dàng hơn trong công việc
quản lý hàng hóa của công ty hay cửa hàng mình.
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Đồ án “Xây dựng chương trình quản lý bán hàng điện thoại tại công ty
Big.S Smartphone” được thực hiện nhằm mục đích, khảo sát nghiệp vụ
quản lý thực tế, phân tích, thiết kế hệ thống và tạo ra một phần mềm
quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hang tại công
ty Big.S marthphone
Tìm hiểu framework codeiginiter và vận dụng kiến thức học được xây
dựng website mua bán rao vặt dành cho sinh viên. Nội dung bài bao
gồm 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý thuyết.
Tóm tắt những lý thuyết liên quan đến bài.
Chương 2: Khảo sát và phân tích hệ thống.
Phân tích yêu câu và chức năng có trong hệ thống rao vặt sinh viên.
Chương 3: Xây dựng hệ thống rao vặt sinh viên.
Dựa và kiến thức thu được và phần khảo sát, phân tích xây dựng hệ
thống rao vặt sinh viên
Theo nhu cầu thực tế của người dùng, muốn sử dụng giao diện máy
tính window 10 với độ trải nghiệm cũng như những ưu điểm mà
windows đem lại một cách thuận tiện và tương tác tốt cho người dùng
giống như windows 10 mang lại trên chiếc máy tính của họ. Vì vậy, em
đ đưa ra ý tưởng tạo nên một ứng dụng mượt mà như một chiếc máy
với window 10. Với sự tối ưu lại chức năng đ có thì ứng dụng sẽ có
thêm một số chức năng mới để tạo nên một sự trải nghiệm khác biệt có
ngay trên chiếc điện thoại của người dùng.
Thương mại điện tử (TMĐT) là lĩnh vực tương đối mới ở Việt Nam rất
được Chính phủ quan tâm thúc đẩy phát triển. Cho đến nay đ có rất
nhiều lý do để các doanh nghiệp cũng như các tổ chức phải quan tâm
đến ứng dụng TMĐT vào kinh doanh để cạnh tranh, tồn tại và phát
triển trong thực trạng toàn cầu hóa hiện nay. Tuy nhiên, hiện ở Việt
Nam chưa có nhiều doanh nghiệp hay tổ chức ứng dụng TMĐT một
cách đúng nghĩa vào quá trình trao đổi mua bán ở trong nước và quốc tế.
Hiện tại các phương tiện kỹ thuật và các công cụ lập trình ứng dụng
vào TMĐT chưa được ứng dụng rộng r i trong các doanh nghiệp, để có
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đủ kiến thức cơ bản về TMĐT xây dựng và vận hành một website có
hiệu quả, thực hiện marketing qua mạng, chọn lựa mô hình TMĐT phù
hợp, xúc tiến thanh toán qua mạng, áp dụng các biện pháp an toàn
mạng tối thiểu cần thiết v.v...
Từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài “Xây dựng website
quản lý bán hàng cho công ty Clickbuy” - xây dựng thử nghiệm cửa
hàng điện thoại di động trực tuyến. Thông qua đó để chứng em hiểu
biết, nắm rõ hơn về lĩnh vực TMĐT và các kỹ năng ứng dụng lập trình
cho website thương mại điện tử một cách hiệu quả.
Kết quả đạt được
• Phân tích và thiết kế đề tài theo UML.
• Thiết kế giao diện dễ nhìn.
• Phân loại sản phẩm theo danh mục.
• Hiển thị thông tin từng lọai sản phẩm, tin tức
• Cung cấp hình thức tìm kiếm theo tên sản phẩm.
• Thiết kế giỏ hàng giúp khách hàng chọn mua hàng dễ dàng và cập
nhật giỏ hàng.
• Người quản trị có các chức năng quản lý, có thể thêm, xóa, sửa một
số bảng dữ liệu như: sản phẩm, danh mục, nhà cung cấp, tin tức ...
• Có chức năng tạo đơn đặt hàng cho khách hàng sau khi chọn hàng
vào giỏ hàng.
Hạn chế
• Chưa là một ứng dụng đúng theo mô hình thương mại điện tử, chế độ
bảo mật còn thấp.
Hướng phát triển đề tài
• Phát triển mô hình thương mại điện tử theo cơ chế bảo mật cao cho
cơ sở dữ liệu. Back up dữ liệu.
• Thực hiện thanh toán trực tuyến.
• Gia tăng các dịch vụ kinh doanh như: Tặng quà cho khách hàng thân
thiết, tổ chức các chương trình khuyến m i.
Thương mại điện tử là một lĩnh vực có thể không còn quá mới nhưng
những lợi ích mà nó mang lại thì vẫn còn lớn và cần được khai thác.
Bởi vì trong cuộc sống bộn bề ngày hôm nay không phải ai cũng có
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thời gian để mua sắm những thứ mình cần hay bán những thứ mình có.
Với thương mại điện tử bạn có thể ngồi một nơi rao bán mà mọi người
có thể biết đến sản phẩm của bạn một cách nhanh chóng và chính xác,
hay bạn cũng có thể tận dụng thời gian 5 phút nghỉ để mua ngay sản
phẩm mình cần có thể được giao hàng tận nơi mà không cần đi đâu cả.
Lợi ích to lớn là thế nhưng không phải ai có nhu cầu bán sản phẩm của
mình cũng có thể rao bán một cách hiệu quả, nhanh chóng do chưa có
đủ kiến thức, kinh nghiệm trong vấn đề này hay do khó khăn về cơ sở
hạ tầng, website chưa có. Hiểu được những khó khăn đó em đ chọn đề
tài “Xây dựng website cho chợ điện tử ShopOnline” cho đồ án này với
mong muốn tìm hiểu thêm cũng như góp phần xây dựng và phát triển
thương mại điện tử ở Việt Nam.
Trại hèn ba vì là một địa điểm du lịch dành cho trẻ em và gia đình.
Nhưng nó vẫn là một đải ddierm mới cần quảng bá nhiều hơn. hơn nữa
ở đây vẫn còn phải ghi chép đặt lịch bằng cách đến tận nơi và ghi chép
bằng tay. Vì vậy mục tiêu của em là xây dựng website nafyyh nhằm
giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch cho trại hè, hơn nữa nhằm giúp
thuận tiện cho việc đặt lịch cũng như quản lí khu trại hè này.
Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, công nghệ thông tin đ trở thành
một công nghệ mũi nhọn, nó là ngành khoa học kỹ thuật không thể
thiếu trong việc áp dụng vào các hoạt động x hội như: quản lý hệ
thống thư viện sách, kinh tế, thông tin, kinh doanh, và mọi hoạt động
trong lĩnh vực nghiên cứu…
Ở nước ta hiện nay, việc áp dụng vi tính hóa trong quản lý tại các cơ
quan, xí nghiệp, tổ chức đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết, bởi
ngành nghề nào cũng đòi hỏi con người phải xử lý khối lượng công
việc khổng lồ, và những kiến thức, những suy nghĩ, những đào tạo
chuyên sâu. Một vấn đề cấp thiết đặt ra trong quản lý là làm thế nào để
chuẩn hóa cách xử lý dữ liệu ở trường học, chính vì thế em chọn đề tài
“Xây dựng hệ thống quản lý thư viện trường Trung Học Cơ Sở Phú Đô
– Nam Từ Liêm Hà Nội sử dụng ASP .NET ”.
1. Mục tiêu của đề tài
Đề tài tìm hiểu về ASP.NET Core kết hợp với SQl server, từ đó thiết
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kế và xây dựng Xây dựng hệ thống quản lý sách thư viện.
2. Nội dung chính của đề tài
- Tìm hiểu về ASP.NET Core
- Phân tích thiết kế hệ thống
- Thiết kế Website
- Viết báo cáo và làm slide
Trên thế giới hiện nay, ngành thương mại điện tử B2B và B2C phát
triển rất mạnh và tại Việt Nam thì nó đang trở thành một xu hướng mới
khá phổ biến. Những website này mang lại cho người dùng khá nhiều
tiện ích và trên hết là nguồn doanh thu khổng lồ cho doanh nghiệp.
Website mua bán và trao đổi trung gian là kênh rao vặt trung gian, giúp
liên kết giữa người mua và người bán bằng giao dịch vô cùng đơn giản,
tiện lợi, không tốn quá nhiều thời gian và đảm bảo tính an toàn cao.
Chính vì vậy em chọn đề tài “Xây dựng website mua bán và trao đổi
trung gian bằng PHP và MySQL” làm đồ án tốt nghiệp.
Trong cuộc sống ngày càng phát triển, sự ra đời của công nghệ thông
tin nói chung và Internet nói riêng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.
Internet ra đời thực là là một cuộc cách mạng vĩ đại, nó mang lại cho
chúng ta một kho kiến thức mà không một thư viện, một bộ bách khoa
toàn thư hay một hệ thống thư viện nào có thể thay thế được. Đặc biệt,
Internet cũng là môi trường kinh doanh Nhanh-Rẻ-Hiệu quả nhất.
Internet giúp cho mọi người trên thế giới thuận lợi khi tham gia vào
mạng toàn cầu, khi đó Internet giúp bạn cung cấp thông tin về công ty
và sản phẩm đến với khách hàng và đối tác của bạn một cách dễ dàng
ngay khi bạn ở bất cứ đâu chỉ cần thông qua Website của chính doanh
nghiệp mình
Trong cuộc sống ngày càng phát triển, sự ra đời của công nghệ thông
tin nói chung và Internet nói riêng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.
Internet ra đời thực là là một cuộc cách mạng vĩ đại, nó mang lại cho
chúng ta một kho kiến thức mà không một thư viện, một bộ bách khoa
toàn thư hay một hệ thống thư viện nào có thể thay thế được. Đặc biệt,
Internet cũng là môi trường kinh doanh Nhanh-Rẻ-Hiệu quả nhất.
Internet giúp cho mọi người trên thế giới thuận lợi khi tham gia vào
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mạng toàn cầu, khi đó Internet giúp bạn cung cấp thông tin về công ty
và sản phẩm đến với khách hàng và đối tác của bạn một cách dễ dàng
ngay khi bạn ở bất cứ đâu chỉ cần thông qua Website của chính doanh
nghiệp mình.
Trong lĩnh vực giáo dục, với sự thay đồi không ngừng của công nghệ
và kỹ thuật, mạng internet sẽ là nơi học tập, trao đổ kinh nghiệm,
truyền đạt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống giáo dục trong
mấy năm nay có xu hướng mới, các trung tâm giáo dục, trường học đều
áp dụng hình thức thi trắc nghiệm online. Nhằm giảm chi phí, thời
gian, công sức cũng như sự khách quan của cuộc thi. Nhưng hiện tại
vấn còn chưa có nhiều phần mềm hỗ trợ điều đấy hoặc có nhưng vấn
chưa đáp ứng đầy đủ các chức năng.
Trong những năm gần đây, các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo ngày càng
được đánh giá cao. Một lĩnh vực quan trọng đang được quan tâm của
trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra các ứng dụng thông minh, có tính người đó
là nhận dạng. Đối tượng cho việc nghiên cứu nhận dạng cũng rất phong
phú và đa dạng. Trong đề tài này em chọn đối tượng là khuôn mặt.
Khuôn mặt đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao tiếp giữa người
với người, và cũng mang lại một lượng thông tin giàu có, chẳng hạn có
thể xác minh được giới tính, phán đoán tuổi tác, trạng thái cảm xúc của
con người,…hơn nữa khi khảo sát các đường nét trên khuôn mặt có thể
biết được muốn nói gì. Do đó phát hiện là bước tiền đề quan trọng
phục vụ công việc nhận dạng khuôn mặt sau này.
Hiện nay các việc thống kê và phân tích số lượng sinh viên dự lớp tại
các trường đại học gặp nhiều khó khăn và phiền phức. Việc thu thập dữ
liệu về số lượng sinh viên dự lớp một cách độc lập, với mật độ đủ lớn
hầu như vẫn chưa được thực hiện tốt bởi vì những khó khăn, phiền
phức. Với cách làm cũ, việc thu thập dữ liệu thường được thực hiện bởi
các giảng viên bằng cách điểm danh theo danh sách lớp vào các giờ
học. Cách làm này tốn công sức, nhân lực đồng thời gây gián đoạn, ảnh
hưởng đến giờ học. Việc đếm trực tiếp trong hoàn cảnh này phải nhanh
chóng để đỡ ảnh hưởng đến lớp học cũng dẫn đến sai sót. Từ đó cho
thấy bài toán nhận dạng khuôn mặt sinh viên dự lớp rất cần thiết. Bài

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

100

Đại học

Nghiên cứu một số
Đỗ Ngọc Tú
hình thức tấn công
Website phổ biến và
các giải pháp phòng
chống.

Phạm Hồng Việt
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Nghiên cứu, triển
khai hệ thống phát
hiện và ngăn chặn
xâm nhập IDS/IPS
đảm bảo vấn đề an
ninh mạng.
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Phạm Hồng Việt
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Xây dựng website
đọc truyện online

Trương Thị Lợi

Tô Hữu Nguyên
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toán này giúp tiết kiệm thời gian và giúp cho giảng viên không phải
điểm danh như cách làm hiện nay.
Vì vậy, em đưa ra một giải pháp mới cho việc thu thập dữ liệu đó là sử
dụng máy ảnh hoặc camera kỹ thuật số để thu ảnh lớp học rồi sử dụng
hệ thống tự động phát hiện khuôn mặt để hỗ trợ việc thu thập số liệu
một cách nhanh chóng và chính xác.
Trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng phát triển và nhất là
về mặt công nghệ thông tin. Đặc biệt là về ứng dụng Website, hầu như
mọi người ai cũng từng nghe và làm việc trên ứng dụng Website.
Website trở nên phổ biến và trở thành một phần quan trọng của mọi
người và nhất là các doanh nghiệp, công ty. Bên cạnh đó lý do an toàn
bảo mật cho ứng dụng Website luôn là vấn đề nan giải của mọi người.
Với các lý do trên, em mạnh dạn đề xuất đề tài “Nghiên cứu một số hình
thức tấn công Website phổ biến và các giải pháp phòng chống” để làm
đồ án chuyên đề cho mình. Em thấy đây là đề tài mang tính thực tế cao,
giúp cho các nhà quản trị Website có thể làm tốt hơn công việc của
mình, cũng như đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp, công ty.
Trong phần xây dựng chương trình mô phỏng hệ thống phát hiện và
ngăn chặn xâm nhập mới chỉ dừng lại ở trên router, chưa cấu hình và
xây dựng được trên các bộ cảm biết hay trên router Firewall. Nhưng
qua việc xây dựng chương trình mô phỏng đơn giản cũng thấy được hệ
thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập rất hiệu quả trong lĩnh vực bảo
mật cho hệ thống mạng của các doanh nghiệp, tổ chức, công ty có nhu
cầu bảo mật cao. Thông qua việc mô phỏng có thể thấy được cách cài
đặt và sử dụng tính năng IPS trên router hệ thống sẽ có đưa ra cảnh báo
hay ngắt kết nối nếu có sự vi phạm.
Trong thời buổi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, sách điện tử
đang có xu hướng chiếm lĩnh thị trường, thị trường sách, báo giấy có
phần ảm đạm hơn.
Đọc sách, truyện điện tử có thể bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài
nguyên thiên nhiên. Việc lưu trữ cũng dễ dàng hơn.
Em đọc rất nhiều truyện từ rất nhiều nguồn, song đôi khi đọc xong
nhưng không lưu lại được, mỗi lần muốn đọc lại sẽ phải tìm kiếm trên
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Xây dựng hệ thống
tra cứu dịch vụ cho
sinh viên.

Vương Quang Tuyên

Hà Thị Thanh
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Xây dựng game
"Runaway" sử dụng

Hoàng Văn Hải

Dương Thị Mai
Thương
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mạng nhưng đôi khi các truyện được đăng trên wordpress cá nhân, do
tình trạng lấy truyện không ghi nguồn, hay chuyển ver tràn lan mà các
wordpresser đ khóa lại nên không thể đọc được nữa.
Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay thì các dịch
vụ phát triển rất nhanh và lan rộng nhanh chóng trên internet. Nên việc
tìm kiếm thông tin về dịch vụ cũng dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng để
nắm chắc được thông tin và có thể tìm kiếm nhiều dịch vụ thì rất khó
khăn. Các kênh thông tin không chính thống gây rất nhiều khó khăn
khi tìm thông tin trên google. Nên nhu cầu cần một kênh thông tin có
thể tổng hợp và là trung gian giữa người cho thuê dịch vụ và người sử
dụng. Hệ thống thông tin dịch vụ dành cho sinh viên sẽ bao gồm những
điểm sau đây. Sinh viên sẽ dễ dàng so sánh thông tin dịch vụ, tìm được
nơi có dịch vụ gần vị trí của mình nhất. Đi cùng đó người muốn sử
dụng dịch vụ có thể tìm đến nơi cho thuê một cách nhanh nhất với Bản
đồ.
Bên cạnh đó website còn giúp người đ từng sử dụng dịch vụ có thể
báo cáo lại những dịch vụ tồi để những người có ý định sử dụng sau
tránh được những rắc rối không cần thiết với những dịch vụ tồi đó.
Đối với người cho thuê dịch vụ thì sẽ không mất thời gian đi dán giấy
và mất nhiều thời gian cho việc đăng tin.
Dẽ dàng tìm kiếm dịch vụ theo địa điểm.
Để thực hiện các điều trên là xây dựng một hệ thống webApp để người
sử dụng có thể thao tác trực tiếp với hệ thống. Sử dụng ngôn ngữ
Nodejs và VUEJS để thực hiện webApp này. Và để thực hiện một cách
nhanh chóng thì Em đ sử dụng một Framework của Nodejs là Koajs
để thực hiện. Đối với các framework hiện nay của Nodejs thì Koajs có
những ưu điểm sau đây.
Tương thích async await với ES7.
Tạo lập một đối tượng dễ sử dụng
Xây dựng được các mô hình hiện đại MVC, Client side
Hỗ trợ đường dẫn thân thiện …
Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, cùng với sự phát triển
mạnh mẽ của kĩ thuật công nghệ thì máy tính và một số công cụ hỗ trợ
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đắc lực của con người cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Từ đó, Game
Engine ra đời nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc. Game
Engine cung cấp một bộ các công cụ phát triển trực quan và có thể tái
sử dụng từng thành phần trong đó. Các môi trường này ngoài mặt hỗ
trợ chúng ta các cảnh vật, nhân vật, các hiệu ứng đặc biệt, cùng với
những công cụ xây dựng sẵn sàng giúp phát triển trò chơi nhanh và dễ
dàng hơn.
Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều công cụ phát triển gảm
như: Unity, Cry, Orge... Tuy nhiên, Unity được đánh giá là phù hợp
nhất cho những người phát triển game không chuyên nhưng lại đảm
bảo chất lượng của sản phẩm. Từ xu hướng phát triển và những bất cập
trên, với mong muốn đáp ứng nhu cầu về giải trí của con người, em đ
chọn đề tài “Xây dựng game RunAway sử dụng Unity” để làm đồ án
tốt nghiệp.

Unity
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Xây dựng game
"Mistake" sử dụng
Unity
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Đinh Thị Huyền Mai

Trương Hà Hải

Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, sản phẩm công nghệ
ngày càng chịu sự đánh giá khắt khe hơn từ phía người dùng, đặc biệt
là sản phẩm game. Ngành công nghiệp game hiện nay có thể nói là
bùng nổ, rất nhiều game hay và hấp dẫn ra đời trong thời gian qua.
Phía sau những game nổi tiếng như vậy đều có một Game Engine.
Game Engine cung cấp một bộ các công cụ phát triển trực quan và có
thể tái sử dụng từng thành phần trong đó. Các môi trường này hỗ trợ
chúng ta các cảnh vật, nhân vật, các hiệu ứng đặc biệt, cùng với những
công cụ xây dựng sẵn sàng giúp phát triển trò chơi nhanh và dễ dàng
hơn. Tuy nhiên các dự án game ở nước nhà hiện nay đa số còn nhỏ và
kém hấp dẫn nên gây không ít thất vọng cho người chơi.
Từ xu hướng phát triển và những bất cập trên, với mong muốn đáp ứng
nhu cầu về giải trí của con người, góp phần vào sự phát triển của ngành
công nghiệp Game nước nhà, vận dụng những kiến thức đ học ở nhà
trường em đ quyết định chọn đề tài “Xây dựng game “Mistake” sử
dụng Unity” để làm đồ án tốt nghiệp. Đồ án này sẽ tập trung nghiên
cứu về Lý thuyết trò chơi và khảo sát và nghiên cứu về Engine Unitymột Game Engine rất phổ biến và không kém phần mạnh mẽ hiện nay.
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trên địa bàn Thành
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Xây dựng cổng
thông tin điện tử
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Đông Hưng - Thái
Bình
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Nguyễn Văn Việt
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Xây dựng website
bán đồ dùng trẻ em

Mạc Thị Thảo

Nguyễn Hồng Tân
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Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, khi mà
Internet trở lên thân quen và dần trở thành một công cụ không thể thiếu
trong cuộc sống thì lợi ích của website đối với việc chia sẻ thông tin
ngày càng quan trọng
Đối với khu vực thành phố Thái Nguyên, là nơi tập trung nhiều các
trường đại học, đa số là sinh viên ở nơi khác đến học tập, công nhân đi
làm lên việc tìm nhà trọ phù hợp với điều kiện của bản thân trở lên khó
khăn…
Như vậy, hàng ngày nhu cầu tìm kiếm nhà trọ để thuê, cũng như tìm
thuê mặt bằng làm văn phòng đại diện. Nhưng bằng cách nào để người
cần thuê gặp được chủ nhà một cách dễ dàng và thuê được phòng trọ
ưng ý nhất. Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin trên internet khá phổ
biến. Chính vì thế, đề tài của em là thiết kế một trang web tìm kiếm
nhà trọ một cách nhanh chóng hiệu quả nhất.
Trong thời đại ngày nay công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển của x hội .Công nghệ thông tin đ trở thành nhân
tố quan trọng, là cầu nối trao đổi giữa các thành phần của x hội toàn
cầu, của mọi vấn đề .
Những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin các
website tin tức được hình thành ngày càng nhiều, phổ biến rất rộng r i
trên toàn thế giới. Đây là một lĩnh vực không hề mới và lĩnh này cũng
mang lại được những hiệu quả nhất định cho nền kinh tế và phát
triển.Các công ty, doanh nghiêp, trường học cửa hàng, thậm chí là cá
nhân đều có website riêng cho mình nhằm quảng bá tuyên truyền và
giới thiệu đến với mọi người.
Với mục đích chính là tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị
CSDL MySQL sau đó dựa trên hệ thống m nguồn mở Nuke Viet xây
dựng ứng dụng “Cổng thông tin điện tử cho huyện Đông Hưng- tỉnh
Thái Bình”, nhằm đáp ứng nhu cầu của Ủy ban nhân dân cùng toàn thể
người dân trong huyện.
Trong thời đại thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, việc ứng
dụng vào hoạt động “Website bán đồ dùng trẻ em” đ mang lại nhiều ý
nghĩa như:
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- Đỡ tốn nhiều thời gian cho người tiêu dùng cũng như nhà quản lý
trong việc tham gia vào hoạt động mua bán hàng.
- Giúp người tiêu dùng có được giá cả và hình ảnh mặt hàng một cách
chính xác.
- Giúp nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc quản lý sản phẩm.
- Nhà quản lý có thể thống kê các sản phẩm bán chạy một cách nhanh
nhất giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trở nên tốt hơn.
Nội dung luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống
Chương 3: Cài đặt chương trình và kết quả đạt được.
Kết quả đạt được Đề tài “xây dựng Website bán đồ dùng trẻ em” cũng
xuất phát từ thực tế ngày nay nhằm tạo một nền tảng cơ sở ban đầu để
có thể hỗ trợ thêm cho các bạn muốn thiết kế một Website cho cửa
hàng hay một Website cá nhân.
Mặc dù đ có nhiều cố gắng, tìm hiểu các kiến thức đ học, kết hợp tra
cứu các tài liệu chuyên ngành nhưng do hạn chế về thời gian, cũng như
khả năng và kinh nghiệm nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định do đó báo cáo đ hoàn thành ở mức độ sau.
Những kết quả đạt được:
+ Về công nghệ
- Tìm hiểu sơ qua về công nghệ lập trình web
- Tìm hiểu và nắm bắt được các công cụ thiết kế Web.
- Biết được cách thiết kế Web động cũng như cách tổ chức cơ sở dữ
liệu.
- Các dịch vụ trên Internet, đặc biệt là Web..
+ Về cài đặt chương trình
- Giới thiệu các mặt hàng kinh doanh đến với khách hàng.
- Cho phép tra cứu mặt hàng khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và đặt
mua hàng.
- Tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng.
- Cập nhật: Sản phẩm, khách hàng, đơn đặt hàng.
+ Tính năng của chương trình
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Xây dựng hệ thống
quản lý học viên
cho FPT Software

Trương Minh Vương

Bùi Anh Tú
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Xây dựng ứng dụng
hỗ trợ tìm kiếm và
thu thập dữ liệu cây
của Việt Nam trên

Phạm Đức Thành

Nguyễn Thị Thanh
Nhàn

NỘI DUNG TÓM TẮT
- Thông tin về khách hàng, mặt hàng,… được cập nhật kịp thời, chính
xác.
- Giao diện thân thiện với người dùng.
Trong thời gian hội nhập kinh tế thị trường, công nghệ thông tin là
một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tạo dựng thành
công của một doanh nghiệp. Do vậy nhu cầu tuyển dụng nhân lực công
nghệ thông tin rất cao phù hợp với tình hình hoạt động, quản lí và liên
kết giữa các công ty. Ngành Công nghệ Thông tin truyền thông Việt
Nam đang bước vào những năm mà cơ hội của kỷ nguyên kinh tế số
với tiềm năng phát triển còn rất lớn. Nếu tranh thủ tận dụng và phát
huy hết tiềm năng bằng cách đào tạo bài bản, vận dụng phương pháp
đào tạo thực tế, có sự đầu tư cho đội ngũ sinh viên được tiếp cận với
những chương trình nghiên cứu thực tiễn thì hiệu quả mang lại vô cùng
lớn. Chính vì vậy, việc đầu tư cho lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực
tất yếu cần phải có những phương tiện hỗ trợ để quản lí một cách rõ
ràng, chính xác, nhanh và tiện lợi cho cả người tuyển sinh, quản lí, nhà
đầu tư và học viên trực tiếp tiếp nhận sự đào tạo. Khi đó, học viên có
thể trực tiếp tra cứu được những quyền lợi và trách nhiệm của mình.
Rất nhiều trung tâm đào tạo đang mong muốn nâng cao chất lượng
phục vụ học viên, tối ưu được nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất
và nhân viên, giúp việc tổ chức quản lý thuận tiện hơn. Thấy được nhu
cầu đó hệ thông quản lý học viên của FPT Software được xây dựng,
phát triển với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu quản
lý, tiếp thị của trung tâm đào tạo, quản lý toàn bộ quy trình chăm sóc
và hỗ trợ học viên. Hệ thống quản lí học viên của FPT Software được
ứng dụng trong việc quản lý hoạt động của các trung tâm đào tạo, nâng
cao tính chuyên nghiệp của tổ chức với chi phí hợp lý. Xuất phát từ
thực tế trên, tôi trọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý học viên cho
FPT Software”
Việt Nam có sự đa dạng, phong phú về cây thuốc và truyền thống sử
dụng cây thuốc, tuy nhiên lại thiếu thốn về công cụ tra cứu, tiếp cận
thông tin về cây thuốc.Theo thời gian, một số lượng lớn kiến thức về
cây dược liệu chưa được chú ý đến, đặc biệt là các kiến thức bản địa
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Xây dựng Website
hỗ trợ học từ vựng
tiếng Anh theo
chuẩn B2 quốc tế

Nguyễn Anh Hùng

Trịnh Văn Hà
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Xây dựng game
MegaMan bằng
Java

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Thị Duyên

NỘI DUNG TÓM TẮT
của các cộng đồng người dân về các loài thực vật thiên nhiên được sử
dụng làm dược liệu.
Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng giúp thu thập dữ liệu
của các cây thuốc từ cộng đồng và có thể giúp người sử dụng tra cứu
các cây thuốc từ nguồn dữ liệu được đóp góp đó. Đồng thời có thể sử
dụng các thông tin được đóng góp để có thể cung cấp cho các ứng
dụng tìm kiếm cần nhiều dữ liệu, hay sử dụng các kiến thức được đóng
góp để sử dụng cho việc nghiên cứu.
Kết quả đạt được:
- Biết về xu thế thu thập dữ liệu dựa trên cộng đồng.
- Xây dựng thành công ứng dụng.
- Nâng cao kỹ năng lập trình.
Với công nghệ Word Wide Web, hay còn gọi là Web sẽ giúp bạn đưa
những thông tin mong muốn của mình lên mạng Internet cho mọi
người cùng xem một cách dễ dàng với các công cụ và những ngôn ngữ
lập trình khác nhau. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép
chúng ta xây dựng các trang Web đáp ứng được các yêu cầu của người
sử dụng. PHP (Personal Home Page) là kịch bản trên phía trình chủ
(Server Script) cho phép chúng ta xây dựng trang Web trên cơ sở dữ
liệu. Với nhiều ưu điểm nổi bật mà PHP và MySQL được rất nhiều
người sử dụng.
Với đề tài “Lập trình Game MegaMan sử dụng ngôn ngữ lập trình
Java” tuy mức độ phức tạp và quy mô ứng dụng, cộng thêm vấn đề thời
gian, nhưng vẫn hoàn thành tốt được công việc nhờ có sự cố gắng của
bản thân, sự tìm tòi học hỏi và sự giúp đỡ của thầy cô trong khoa.
Tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình Java.
Hiểu chi tiết về AWT và Swing để lập trình game.
Hiểu rõ bản chất và áp dụng để xây dựng demo Game Megaman bằng
ngôn ngữ lập trình Java.
Thông qua việc tìm hiểu và thiết kế xây dựng game em đ tích lũy thêm
cho bản thân không ít kinh nghiệm và kiến thức đ học được tại trường.
Chương trình đang hạn chế ở mức độ demo nên còn thiếu sót và lỗi giao
diện như là: chưa có phần giới thiệu về game và hướng dẫn chơi game.

113

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
Đại học

114

Đại học

TT

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Nghiên cứu các
công cụ hữu ích làm
việc trên YouTube
và giải pháp nâng
cao số lượng View

Phạm Thị Phúc

Hoàng Thị Cành

Xây dựng Website
bán hàng cho công
ty mỹ phẩn Thái
Lan

Nguyễn Đình Long

Đào Thị Thu

NỘI DUNG TÓM TẮT
Với đề tài “Nghiên cứu các công cụ hữu ích làm việc trên Youtube và
giải pháp nâng cao số lượng View” tuy mức độ phức tạp và quy mô
ứng dụng, cộng thêm vấn đề thời gian, nhưng vẫn hoàn thành tốt được
công việc nhờ có sự cố gắng của bản thân, sự tìm tòi học hỏi và sự giúp
đỡ của thầy cô trong khoa.
Tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về Youtube.
Hiểu rõ bản chất và áp dụng được những công cụ hỗ trợ làm việc trên
youtube vào thực tế.
Nắm vững kiến thức SEO và quy trình SEO để đưa ra giải pháp để
nâng cao lượng View cho kênh youtube hiệu quả và ứng dụng trong
thực tế.
Xây dựng được chiến lược hiệu quả cho từng kênh youtube cụ thể và
chủ đề cụ thể theo bộ từ khóa cần SEO.
Em đ trực tiếp làm việc trên youtube và có nhưng kênh riêng của bản
thân và tích lũy cho bản thân không ít kinh nghiệm.
Tăng thêm thu nhập cho cá nhân, mặc dù youtube ngày càng đưa ra
những chính sách, điều khoản chặt chẽ hơn tạo áp lực và khó khăn hơn
cho người làm.
Khó khăn nhất của người làm youtube là bắt nhịp với sự thay đổi
chóng mặt của youtube, giúp tư duy nhạy bén và đưa ra những giải
pháp đúng đắn và nhanh nhất.
Với đề tài “Xây dựng Website bán hàng cho công ty mỹ phẩm Thái
Lan” nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng các thông tin chính xác
về các sản phẩm trong lĩnh vực mỹ phẩm có trên thị trường và cách
thức đặt mua hàng qua mạng. Các thông tin được cập nhật thường
xuyên và nhanh chóng. Vì vậy, rút ngắn được khoảng cách giữa người
mua và người bán, đưa thông tin về các sản phẩm mới nhanh chóng
đến cho khách hàng.
Do còn một số hạn chế về kiến thức chuyên môn và thời gian, nên
website mới chỉ dừng lại ở chức năng đặt hàng và hình thức thanh toán
trực tiếp. Trong tương lai, hệ thống sẽ phát triển theo hướng thương
mại điện tử (với hình thức thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng, tài
khoản ngân hàng, thẻ mua hàng trực tuyến…) Do giớihạn trong việc
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Nghiên cứu và ứng
dụng công cụ
Nessus trong kiểm
thử phần mềm.

Hoàng Thị Hải Yến

Nguyễn Văn Việt
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Xây dựng ứng dụng
lái xe thực tại ảo
trên nền tảng
Android

Vũ Tuấn Anh

Trần Hải Thanh

NỘI DUNG TÓM TẮT
trình bày bằng văn bản nên bài báo cáo này, em chỉ xin trình bày một
số khâu quan trọng, từ khảo sát, đến phân tích, thiết kế, cài đặt cho hệ
thống.
4 Nội dung chính: :Tổng quan về đề tài, Cơ sở lý thuyết, Khảo sát thực
tế và phân tích thiết kế hệ thống, Giao diện website.
Với nhu cầu trao đổi thông tin bắt buộc các cơ quan, tổ chức phải hòa
mình vào mạng Internet thì vấn đề an toàn và bảo mật thông tin trở
thành vấn đề ưu tiên hàng đầu. Ngày nay, các biện pháp an toàn thông
tin cho máy tính cá nhân cũng như các mạng nội bộ đ được nghiên
cứu và triển khai song bên cạnh đó, vẫn thường xuyên có các cuộc tấn
công mạng xảy ra, nhiều tổ chức bị đánh cắp thông tin gây nên hậu quả
nghiêm trọng
Từ nhu cầu phát triển, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức phải hòa mình vào
mạng toàn cầu song vẫn phải đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình
kết nối, vì vậy em đ quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng
Nessus trong kiểm thử bảo mật” nhằm mục đích tìm hiểu công cụ
Nessus, bước đầu tiếp cận với Penetration testing để tiếp tục cho công
việc sau khi tốt nghiệp.
Với sự phát triển của các thiết bị công nghệ và việc phát triển game
giải trí của người dùng ngày càng phong phú và hiện đại. Các tựa
game, ứng dụng thực tế ảo giúp bạn xả stress, hòa mình vào một thế
giới mới, giúp bạn trải nghiệm thực tế mọi lúc mọi nơi.
Thời gian qua, từ khóa cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến rộng
r i trên các phương tiện báo chí và truyền hình. Đối với cuộc cách
mạng này, theo người viết, VR, AR không nắm vai trò chủ chốt nhưng
hỗ trợ quan trọng, không chỉ đơn giản là những ứng dụng cho người
dùng thông thường, mà còn hỗ trợ cho việc sản xuất.Sử dụng các ứng
dụng hay chơi game thực tế ảo mang lại nhiều lợi ích.
- Phản xạ nhanh hơn, tay và mắt phối hợp tốt hơn.
- Cải thiện tư duy, rất tốt cho người đi làm hay lên kế hoạch, chiến
lược.
- Trải nghiệm thực tế thông qua việc mô phỏng.
- Hòa mình vào game, nhập vai vào nhân vật.
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Xây dựng Website
bán hàng cho cửa
hàng Hoa Shop Hà
Nội

Lê Văn Hùng

Đào Thị Thu
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Xây dựng website
bán hàng cho công
ty Format

Nguyễn Hữu Hùng

Dương Thúy Hường

NỘI DUNG TÓM TẮT
- Tập làm quen và học hỏi trước khi sử dụng thực tế.
- Chơi game nhiều, bạn sẽ trở nên quyết đoán hơn.
- Tiếp cận với công nghê hiện dại, bắt nhịp xu thế công nghệ 4.0.
Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, nhu cầu sử dụng
của người dùng ngày càng tăng. Thương mại điện tử ngày càng phát
triển, việc mua bán online trên internet được phần lớn người sử dụng
quan tâm. Các cửa hàng, siêu thị đều có các website bán hàng, giới
thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng. Hoa Shop là một cửa
hàng chuyên cung cấp các sản phẩm cho phái nữ, việc quản lý sản
phẩm thô sơ như chép tay, sổ sách, không quản lý được thông tin
khách hàng, hóa đơn cũng như chưa có thống kê báo cáo, không gian
trưng bày hạn hẹp. Qua đó em đ chọn đề tài làm bài báo cáo đồ án tốt
nghiệp của mình là: " Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng Hoa
Shop Hà Nội".
Website đ giúp cửa hàng quản lý sản phẩm, thông tin khách hàng,
quản lý hóa đơn và thống kê báo cáo. Ngoài ra còn xây dựng được
chatbot có thể tự động trả lời tin nhắn của khách hàng. Giao diện thân
thiện người dùng, dễ sử dụng, bảo trì.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự lớn mạnh,
rộng khắp của mạng máy tính toàn cầu. Việc ứng dụng tin học vào các
lĩnh vực của cuộc sống hằng ngày càng được quan tâm và sử dụng hiệu
quả, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt. Thông qua mạng máy tính, con
người có thể được tiếp xúc với mọi loại tri thức như văn hóa, x hội,
khoa học kỹ thuật… Do vậy ngày càng nhiều các ứng dụng được viết
để hỗ trợ công việc thủ công của con người, đặc biệt là các ứng dụng
quản lý như quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa, quản lý điểm… Trước
kia khi mạng Internet còn chưa phổ biến thì các ứng dụng thường được
viết trên máy Desktop, ngày nay Internet không còn xa lạ với bất kỳ ai
do vậy các ứng dụng cũng có xu thế phát triển dần trên nền web. Trong
đề tài “ Xây dựng website bán hàng cho công ty Format” này em xin
trình bày về ngôn ngữ lập trình web hiện đang được sử dụng phổ biến
đó là ngôn ngữ PHP và phương pháp phân tích hệ thống hướng đối
tượng UML để giải quyết bài toán
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ninh mạng.

Phạm Ngọc Hải

Phạm Hồng Việt
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Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và ngành điện ảnh thế giới
trong thời gian qua, khán giả yêu phim ở mọi nơi trên thế giới đều đ
có thể dễ dàng tiếp cận, đón xem những bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền
hình với chất lượng ngày một được nâng cao. Từ nhu cầu thực tiễn
này, hàng loạt các trang web về đánh giá, giới thiệu phim đ ra đời.
Tuy nhiên, khán giả đang phải đối mặt với tình trạng “quá tải thông
tin”, khó có thể tìm thấy những gì họ thực sự cần từ khối lượng thông
tin khổng lồ.
Để giải quyết vấn đề trên, các hệ thống có khả năng tự động gợi ý
cho khán giả những bộ phim họ có thể thích đ ra đời. Những thuật
toán đằng sau những ứng dụng này là những thuật toán Machine
Learning có tên gọi chung là Recommender Systems tức Hệ thống gợi
ý. Một hệ thống gợi ý có thể là vấn đề sống còn đối với nhà cung cấp
dịch vụ khi tính cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, một hệ thống gợi
ý tốt có thể làm tăng sự hài lòng của khán giả, giữ chân được người
dùng.
Thực tế hiện nay những phương pháp gợi ý phổ biến có điểm yếu là
độ chính xác chưa cao, đặc biệt là đối với các bộ phim có nhiều thuộc
tính. Vì vậy trong đồ án này em xin trình bày về hệ thống gợi ý cho
website giới thiệu phim có thể giải quyết được vấn đề nêu trên. Thuật
toán gợi ý mà em sử dụng trong hệ thống này là Slope One – giải thuật
dự đoán dựa trên sự tương đồng giữa các bộ phim.
Với sự phát triển nhanh chóng của mạng internet và đặt biệt là các công
nghệ mạng, kèm theo đó là vấn đề bảo vệ các tài nguyên thông tin trên
mạng, tránh sự mất mát, xâm phạm là việc cần thiết và cấp bách. Bảo mật
mạng có thể hiểu là cách bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các thành phần
mạng bao gồm dữ liệu, thiết bị, cơ sở hạ tầng mạng và đảm bảo mọi tài
nguyên trên mạng tránh được việc đánh cắp thông tin, đồng thời tăng tính
bảo mật thông tin cho mạng được cao hơn.
Vấn đề bảo mật, an toàn cho hệ thống mạng cần phải được đặt lên hàng
đầu trước khi đi xây dựng một hệ thống mạng cho người sử dụng. Vậy nên
việc sử dụng các thiết bị tường lửa trong các hệ thống mạng để đảm bảo
an ninh, an toàn mạng là rất cần thiết. Nhằm ngăn chặn các kết nối không
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mong muốn, giảm nguy cơ mất kiểm soát hệ thống hoặc bị tấn công và lây
nhiễm các chương trình và m độc hại.
Trong bài báo cáo này em xin được trình bày về vấn Ứng dụng triển khai
quản trị tường lửa ASA bằng ASDM trong đảm bảo an ninh mạng.
Trần Duy Minh
Với sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện nay,
Internet ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học
kĩ thuật và đời sống. Dĩ nhiên các bạn đ được nghe nói nhiều về
Internet, nói một cách đơn giản, Internet là một tập hợp máy tính nối
kết với nhau, là một mạng máy tính toàn cầu mà bất kì ai cũng có thể
kết nối bằng máy PC của họ. Với mạng Internet, tin học thật sự tạo nên
một cuộc cách mạng trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực văn hóa, x
hội, chính trị, kinh tế...
Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm Web, nhà
nhà làm Web” thì việc có một Website để quảng bá công ty hay một
Website cá nhân không còn là điều gì xa xỉ nữa. Thông qua Website
khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm mà mình cần một cách
nhanh chóng và hiệu quả.
Với công nghệ Word Wide Web, hay còn gọi là Web sẽ giúp bạn
đưa những thông tin mong muốn của mình lên mạng Internet cho mọi
người cùng xem một cách dễ dàng với các công cụ và những ngôn ngữ
lập trình khác nhau. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép
chúng ta xây dựng các trang Web đáp ứng được các yêu cầu của người
sử dụng. PHP (Personal Home Page) là kịch bản trên phía trình chủ
(Server Script) cho phép chúng ta xây dựng trang Web trên cơ sở dữ
liệu. Với nhiều ưu điểm nổi bật mà PHP và MySQL được rất nhiều
người sử dụng.
Nguyễn Toàn Thắng
Với sự phát triền nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện nay, Internet
ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học ký thuật và
đời sống. Internet đ thật sự tạo nên một cuộc cách mạng trao đổi thông tin
trong mọi lĩnh vực văn hóa, x hội, chính trị, kinh tế….
Trong thời đại ngày nay việc có một website để quản lý dữ liệu của
tổ chức hay cá nhân không còn là điều xa xỉ nữa. Thông qua website
người dùng có thể dễ dàng quản lý dữ liệu mà mình cần một cách
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nhanh chóng và hiệu quả.
Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta xây dựng
các trang Web đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng. ASP.NET
là một nền tảng ứng dụng web (web application framework), cho phép
những người lập trình tạo ra những trang web kết hợp với mô hình
MVC.
WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập
trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL).
WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi
Michel Valdrighi. Cái tên WordPress được đề xuất bởi Christine
Selleck, một người bạn của nhà phát triển chính Matt Mullenweg.
SEO là viết tắt của cụm từ “Search Engine Optimization” hay theo
nghĩa tiếng việt thì còn gọi là “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”.
SEO là quá trình tối ưu nội dung văn bản và cấu trúc website nhằm
mục đích nâng cao thứ hạng website hay trang web cụ thể trong các
trang kết quả của công cụ tìm kiếm (VD: Google, Yahoo, Bing,..)
Hiện nay, nhu cầu sử dụng website làm kênh thông tin, quảng bá
sản phẩm trở nên phổ biến, nhưng không phải website nào cũng được
mọi người biết đến nếu không sử dụng kênh quảng cáo marketing
online.
Các website có thể sử dụng marketing hiệu quả là các website chuẩn
SEO thân thiện với công cụ tìm kiếm. Với các website bình thường,
website thuần thường không được đánh giá cao và việc quảng bá trở
nên khó khăn và tốn kém không được sử dụng.
Với người sử dụng không biết lập trình thì việc tối ưu website là gặp
nhiều khó khăn và mất thời gian.
Đối với các website chuẩn SEO ngày càng được ưa chuộng và dịch
vụ thiết kế website chuẩn SEO được rất nhiều công ty thiết kế web
cung cấp đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Các website chuẩn SEO hỗ trợ cho những người làm marketing online
thực hiện công việc marketing trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn đồng thời
tiết kiệm thời gian việc tối ưu hóa website đặc biệt dễ dàng hơn với người
dùng là những người không biết gì về lập trình.
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trợ giúp bé học chữ
trên điện thoại di
động

Lê Thị Ý
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Giải quyết vấn đề nhu cầu website chuẩn SEO cũng như hỗ trợ những
người làm marketing, những người không hiểu về code tiết kiệm thời gian
quá trình thiết kế và tối ưu hóa code website. Đề tài này sẽ xây dựng nên
website bán hàng chuẩn SEO thân thiện với người dùng và công cụ tìm
kiếm Search Engene, thông báo phản hồi tới khách hàng khi đặt hàng
thành công. Đảm bảo các chức năng của một website thương mại điện tử,
giao diện thân thiện, sử dụng dễ dàng.
Đầu vào đầu ra hệ thống
- Đầu vào: Yếu tố xây dựng lên website chuẩn Seo, thông tin các sản
phẩm
- Đầu ra: Website chuẩn Seo, hiển thị các sản phẩm
ĐỒ ÁN : "Ứng ựng Wordpress để xây dựng Website chuẩn SEO"
X hội ngày càng phát triển thì vai trò của các bản đồ chuyên đề ngày
càng quan trọng. Sự thể hiện nội dung, đối tượng,mức độ chính xác...
càng cao thì càng thuận lợi cho việc nghiên cứu. Ứng dụng công nghệ
viễn thám GIS và bản đồ 3D trong thành lập bản đồ chuyên đề đ được
ứng dụng rộng r i trong thời gian gần đây và đem lại hiệu quả cao giúp
các nhà khoa học đặc biệt là các nhà địa lý nghiên cứu, điều tra tài
nguyên nắm bắt thông tin nhanh chóng và đồng bộ trên diện rộng,
không những vậy phương pháp ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS,
bản đồ 3D còn giúp cho các nhà địa lý dễ dàng tiếp cận với sự phát
triển của nền tin học hiện nay. Chính vì vậy, phương pháp luận về
nghiên cứu viễn thám và GIS là việc cần thiết cho thành lập các bản đồ
chuyên đề.
X hội và kinh tế phát triển đòi hỏi công nghệ cũng phải phát triển.
Công nghệ phát triển, con người ngày càng phát minh ra những thiết bị
công nghệ số thông minh giúp đỡ con người về rất nhiều mặt trong
cuộc sống. Ứng dụng bao gồm 29 chữ cái dành cho trẻ bắt đầu học
tiếng việt ngoài ra còn có các con vật xung quanh và một số hình cơ
bản.Có âm thanh và hình ảnh linh động giúp cha mẹ dạy cho trẻ những
chữ cái đầu tiên trong đời.
Gồm 3 chức năng chính là:
- Chức năng bé học bài.
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- Chức năng bé luyện tập.
- Chức năng bé tập viết.
Ứng dụng với thiết kế đơn giản dễ sử dụng hợp với các bé,màu sắc hài
hòa hình ảnh ngộ nghĩnh sẽ khiến bé thích thú khi tham gia vui học và
Android là 1 trong số các hệ điều hành phát triển hàng đầu, rất được ưa
chuộng cho các thiết bị di động.
Trong quá trình tìm hiểu về phương pháp lập trình trên Android, em
có phát triển một ứng dụng đơn giản, đó là “Xây dựng ứng dụng trợ
giúp bé học chữ cái trên điện thoại di động”. Đây là ứng dụng giúp bé
yêu ghi nhớ được mặt chữ cái nhanh và dễ dàng. Các chữ cái đều có
kèm theo phiên âm, bố mẹ có thể hướng dẫn bé để bé phát âm chuẩn
nhất. Phần Luyện tập giúp bé rèn trí nhớ và phản xạ nhanh, mỗi khi bé
trả lời đúng những âm thanh vui nhộn sẽ vang lên khiến bé hứng thú
hơn, tạo hứng khởi cho bé. Demo này chủ yếu để minh họa một phần
nào đó về phương pháp lập trình trên Android.
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Hoàng Ngọc Thái

Lê Hoàng Hiệp

- Xây dựng quy trình quản trị mạng dựa trên hệ điều hành windows
server 2012 cho công ty Du Lịch Xanh Bắc Kạn.Kết quả đạt được:Làm
việc nghiêm túc, có cố gắng trong suốt quá trình làm đồ án.Chịu khó
tìm hiểu kiến thức về Window Server 2012 và các nội dung liên
quan.Hoàn thành được mục tiêu của đề tài về nghiên cứu và triển khai
giải pháp quản trị mạng dựa trên hệ thống Window Server 2012 cho
Công ty Du Lịch Xanh Bắc Kạn.Cài đặt thành công một số dịch vụ
quản trị hệ thống phục vụ cho nhu cầu công việc của công ty.Hoàn
thành đề tài theo đúng thời hạn.Hạn chế cần khắc phục:Cấu hình thiết
bị và báo cáo Demo còn gặp nhiều khó khăn,do ít được thực hành triển
khai mô hình mạng thực tế.Chưa phát triển hết những yêu cầu mở rộng
của đề tài như xây dựng và cài đặt hệ thống.Kiến thức và kĩ năng còn
nhiều hạn chế.Do cấu hình máy tính không đáp ứng nên tính năng chịu
lỗi và tính sẵn sàng cao của Exchange 2013 vẫn chưa cài đặt
được…Hướng phát triển:
Trong phạm vi một đồ án tốt nghiệp đ đạt được những yêu cầu đặt ra.
Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn do hạn chế về cơ sở vật

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

127

Đại học
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chất cũng như còn nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật của người thực
hiện.Trong thời gian tới tiếp tục triển khai tại công ty và nhận ý kiến
phản hồi từ hội đồng, tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị hệ thống
mạng.Thiết kế và demo các ứng dụng sát với thực tế của các doanh
nghiệp và công ty.Hy vọng rằng với sự cố gắng của bản thân và sự
nhiệt tình hướng dẫn của các thầy cô giáo hướng dẫn, em sẽ khắc phục
những khuyết điểm và thực hiện tốt hơn.
Xây dựng website giới thiệu và đặt lịch cho các khu nghỉ dưỡng phía
bắc. Khách hàng phải đến tận nơi để tìm hiểu và đặt lịch. Phía nhà
cung cấp thì quả lí lưu trữ thông tin bằng ghi chép bằng tay nên
Website giúp khách hàng có thể tham khảo và đăt lịch. Về phía quản lí
thì thuận tiện hơn. Xây dựng được website đặt lịch cho các khu nghỉ
dưỡng phía bắc. Chưa liên kết được ngân hàng để thanh toán trực
tuyến. Thêm gg map để có thể chỉ đường trực tiếp cho khách hàng trên
site,có thể bán những mặt hàng lưu niệm trên website.
Đồ án được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu về kiểm thử phần mềm,
kiểm thửtự động phần mềm, đặc biệt là kiểm thử các ứng dụng Web và
các công cụ kiểm thử tự động. Đồ án tập trung nghiên cứu vai trò,
phương pháp cũng như ứng dụng của SeleniumWebDriver trong việc
kiểm thử ứng dụng Web. Từ đó, thực hiện phân tích, xây dựng các test
case cho các chức năng của một website; sử dụng ngôn ngữ lập trình
Java tạo cáctest script từ các test case để kiểm tra khả năng thực hiện
đúng và đủ của từng chức năng. Kết quả kiểm thử góp phần đánh giá
được chất lượng của Website đó.
1. Lý do chọn đề tài
Do nhu cầu người dùng cần một ứng dụng đ có sẵn các địa điểm
(trường học, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, …) tại một khu vực cụ
thể. Công ty Samsung đ nắm bắt được nhu cầu này của người dùng
nên muốn phát triển một ứng dụng trên nền tảng android sử dụng các
công cụ sẵn có để phục vụ nhu cầu của người dùng.
Công ty Samsung đ giao cho nhóm chúng em làm ứng dụng này.

TT

130

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

Đại học

TÊN ĐỀ TÀI

Xây dựng ứng dụng
TIMESHEET cho
công ty AI&T.

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Chu Xuân Linh

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Nguyễn Thị Dung

NỘI DUNG TÓM TẮT
2. Xây dựng ứng dụng.
- Thiết kế các Activity.
- Xây dựng Adapter.
- Bình luận, chia sẻ, đánh giá.
- Thiết kế giao diện.
- Xây dựng database.
- Đăng nhập, đăng xuất.
- Xem thông tin địa điểm.
- Tích hợp Google PlacePicker - Lấy thông tin địa điểm.
- Tích hợp Google map - Chỉ đường.
- Thêm , sửa, xóa địa điểm.
- Lấy vị trí hiện tại và tính khoảng cách.
3. Đánh giá sản phẩm:
- Ứng dụng đ đáp ứng cơ bản các chức năng yêu cầu đặt ra: Xem thông
tin địa điểm, thêm địa điểm, đăng nhập, đăng xuất, đánh giá, bình luận,
chia sẻ, tìm đường đi, tính khoảng cách, thêm, sửa, xóa địa điểm.
- Do thời gian ngắn và trình độ chuyên môn chưa cao nên ứng dụng
còn một số thiếu sót, dữ liệu chỉ được lưu trữ trên máy local chưa thể
đẩy lên sever.
Qua thời gian xây dựng đồ án, hoàn thành ứng dụng em đ tiếp thu
được nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên android, có thể xử
lý một số lỗi phát sinh của chương trình. Phát triển các kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng xử lý bài toán.Làm quen với môi trường làm việc
năng động tại công ty.Trong tương lai chúng em sẽ cố gắng tiếp tục
phát triển ứng dụng thiết kế giao diện thân thiện dễ sửa dụng, thêm các
chức năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu từ phía người dùng, thêm các
chức năng để ứng dụng có thể được người dùng đón nhận nhiều hơn.
Chấm công là một thứ không thể thiếu của bất kỳ công ty nào. Xem
các công việc của nhân viên đ làm trong thời gian 1 tháng. Theo dõi
quá trình làm việc của mỗi nhân viên, từ đó đánh giá năng lực của mỗi
người để có những món quà khích lệ hoặc tăng lương cho nhân viên
tích cực trong công ty, từ đó tăng động lực làm việc của toàn thể nhân
viên trong công ty.
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NỘI DUNG TÓM TẮT
Hiện nay, công ty mới có chấm công ở trên web, mặc dù nó đ được
hoàn thiện và có nhiều chức năng, song việc sử dụng Timesheet trên
web đòi hỏi cần phải có máy tính, mà việc sử dụng máy tính không
được thuận tiên cho người dùng, cũng như việc thông báo tin tức hằng
ngày cho nhân viên biết ngày hôm đó họ đ khai báo timesheet chưa,
hoặc tổng hợp số lượng tms, vams,ot, lunch trong tháng. Đối với
manager và leader khi có thành viên khai báo tms, vams,ot cần duyệt,
hệ thống cần thông báo cho họ biết để họ xem xét và duyệt, điều này
giảm khá nhiều thời gian cho bản thân họ.
Kết luận: bài toán đặt ra là phải giải quyết các yêu cầu thiết yếu của
người dùng, chú trọng về thông báo, quản lý nhân viên, giúp các leader
và manager cập nhật thông tin của nhân viên trong team sớm nhất
nhằm điều chỉnh lại thời gian sao cho hợp lý, giao diện trực quan để
người dùng có thể theo dõi.
Hiện nay với xu hướng tin học hóa áp dụng công nghệ vào trong mọi
lúc lĩnh vực hoạt động của x hội đương thời với thế mạnh và cấp thiết
của ứng dụng tin học thì việc phát triển các ứng dụng trực tuyến là một
lợi thế để phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người.
Do vậy mà hầu hết các lĩnh vực trong x hội hiện nay đều sử dụng
internet để quảng bá xây dụng thương hiệu, cung cấp cho khách hàng.
Vì vậy mà nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch là vô cùng cần thiết hiện
nay.
Website giới thiệu các địa điểm du lịch là một hình thức quảng bá cung
cấp thông tin một cách linh hoạt tiện dụng cho nguời sử dụng . Với
website giới thiệu du lịch thì việc tìm kiếm thông tin luôn đáp ứng
được nhu cầu cần thiết cho mọi người trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh
đó việc tim kiếm thông tin và đặt tour trên mạng giúp tiết kiệm thời
gian tiền bạc cho khách hàng, đáp ứng được mọi yêu cầu mà khách
hàng đặt ra.
Hiện nay, công nghệ thông tin đ trở thành một phần không thể tách
rời khỏi cuộc sống của con người , việc ứng dụng công nghệ thông tin
giúp con người làm việc hiệu quả và dễ dàng hơn bao giờ hết, nhiều
ứng dụng có lợi ích vô cùng to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe của
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con người. Vì vậy, em đ khảo sát và cố gắng thiết kế , xây dựng ứng
dụng “Luyện Tập Thể Dục”
+ Kết quả đạt được:
- Hiểu rõ về hệ điều hành Android, và xây dựng thành công ứng dụng
Luyện Tập Thể Dục
- Biết cách sử dụng các loại cơ sở dữ liệu lưu trữ trong android như :
Sqlite Database, Shared Preferences.
- Biết cách tạo giao diện theo chuẩn Material Design thiết kế phẳng
- Biết sử dụng các thư viện mở trong android như: TextToSpeech,
MediaPlayer, GestureDetector để hỗ trợ việc bắt các sự kiện thao tác
vuốt , chuyển text sang speech, chạy file mp3
Quách Xuân Trưởng Hiện nay, ngành công nghệ thông tin đ có những bước phát triển
nhanh chóng về ứng dụng của nó trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống
trên phạm vi toàn thế giới nói chung và việt nam nói riêng. Công nghệ
thông tin là một phần không thể thiếu của cuộc sống văn minh, góp
phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Máy
vi tính cùng với những phần mềm là công cụ không thể thiếu, giúp
chúng ta quản lý, tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc một cách nhanh
chóng và hiệu quả.
Mạng Royal Pingdom cho biết, với 24,3 triệu người sử dụng Internet
trong số 89,6 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách các
nước trên thế giới có số người sử dụng Internet cao nhất. Trong đó có
76% vào mạng để nghe nhạc trực tuyến.Nắm bắt được những cơ hội
cung cấp các sản phẩm giải trí, em đ cho ra đời website Mlivevới mục
đích đem lại cho người yêu âm nhạc những tác phẩm hay phù hợp với
mọi đối tượng khách hàng. Những yếu tố thuận lợi bên trong và bên
ngoài, cùng với tiềm năng phát triển thị trường giải trí trên website ở
Việt Nam chính là cơ sở để em tin rằng Mlive sẽ trở thành website âm
nhạc hàng đầu việt nam trong 5 năm tới.
Nông Thị Hoa
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, cuộc
sống cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng tăng. Và nhu cầu giới
thiệu, tiếp thị sản phẩm đến với khách hàng được xem là tất yếu của
mọi đơn vị kinh doanh sản xuất, trong đó website đóng vai trò quan
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Lương Minh Huế
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trọng trong việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu và kích thích mua
hàng hiệu quả, nâng cao doanh số bán hàng. Trang sức là phụ kiện làm
đẹp không thể thiếu trong cuộc sống. Với đặc thù của trang sức là các
món đồ quý hiếm, kén khách hàng, website giới thiệu trang sức sẽ là
một kênh thông tin hữu dụng, là cầu nối giúp khách hàng đến với sản
phẩm một cách nhanh chóng, thuận lợi, tạo cơ hội cho khách hàng xem
và tham khảo về các sản phẩm này trước khi mua hàng.
Thời gian thực hiện từ ngày 01/02/2018 tới ngày 27/05/2018. Mục đích
: Xây dựng website quản lý bán hàng cho siêu thị Media Mart Thái
Nguyên nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ cho việc bán sản phẩm
trực tuyến trên internet, giúp khách hàng dễ tìm kiếm , mua bán, trao
đổi về thông tin của các sản phẩm ở bất cứ nơi đâu chỉ cần vào
webiste, qua đó cũng mục đích của thiết kế website này còn giới thiệu
về siêu thị ,tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh và mở rộng thị
trường. Website thực hiện tốt công việc là giới thiệu, quảng bá, kinh
doanh sản phẩm, thống kê sản phẩm được khách hàng quan tâm để
đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả. Người Quản lý sẽ quản lý toàn
bộ hoạt động của website, thực hiện các chức năng cơ bản: Quản lý
danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm,quản lý danh mục tin tức, quản
lý tin tức, quản lý thông tin cá nhân, quản lý đơn hàng, quản lý thành
viên....
Kết quả đạt được: Nắm bắt được những kiến thức cơ bản và tổng quan
về ngôn ngữ lập trình Web PHP, mô hình MVC. Áp dụng xây dựng
ứng dụng thực nghiệm trang Web quản lý bán hàng cho siêu thị Media
Mart Thái Nguyên. Hướng nghiên cứu phát triển: Tối ưu hóa về code.
Áp dụng SEO vào trang web để có thể quảng bá trang web được rộng
r i, tối ưu hóa các thuật toán để chương trình có tính an toàn cao hơn.
Tên đề tài : Xây dựng website xem thời khóa biểu cho sinh viên trường
CNTT, Đại học Thái Nguyên.
Thời gian thực hiện từ ngày 01/02/2018 tới ngày 27/05/2018.
Mục đích : Xây dựng xem thời khóa biểu cho sinh viên trường CNTT,
Đại học Thái Nguyên.
Vì mục đích giúp các bạn sinh viên có thể dễ dàng theo dõi và quản lý
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lịch học cũng như lịch cá nhân của bản thân, em đ lên ý tưởng và xây
dựng website xem thời khóa biểu cho sinh viên trường CNTT, Đại học
Thái Nguyên. Sinh viên có thể đăng tải thời khóa biểu mà nhà trường
cung cấp lên website để tiện theo dõi lịch học và có thể thêm lịch cá
nhân của bản thân để ghi nhớ.
Kết quả đạt được: Nắm bắt được những kiến thức cơ bản và tổng quan
về ngôn ngữ lập trình Web PHP. Áp dụng xây dựng ứng dụng thực
nghiệm trang Web xem thời khóa biểu cho sinh viên trường CNTT,
Đại học Thái Nguyên.
Hướng nghiên cứu phát triển: Tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ PHP để
có thể đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của người sử dụng, phát triển và
tối ưu hóa hệ thống. Kết hợp ngôn ngữ PHP với hệ quản trị cơ sở dữ
liệu lớn hơn: SQL Server. Tìm hiểu thêm một số ngôn ngữ, để nâng
cao giao diện đồ họa đẹp mắt, thân thiện hơn…Tích hợp với phần mềm
Google Calendar để có thể đồng bộ hóa thời khóa biểu lên nhiều thiết
bị khác nhau.
Thương mại điện từ ngày nay đang phát triển rất mạnh mẽ.Nó giúp ích rất
nhiều cho việc kinh doanh buôn bán.Cửa hàng quần áo Khánh Anh TN
đang có rất nhiều nhược điểm vì vậy hướng khắc phục là xây dựng 1
website bán hàng online để khắc phục những nhược điểm đó nên em đ
chọn đề tài Phân loại và hiển thị các sản phẩm của cửa hàng lên website.
Giao diện thân thiện dễ nhìn,khách hàng có thể thao tác mua hàng dễ
dàng.
Có chức năng tìm kiếm để khách hàng có thể tìm kiếm theo loại sản
phẩm hoặc tên sản phẩm,từ đó giúp việc mua hàng của khách hàng dễ
dàng hơn.
Xây dựng giỏ hàng để khách hàng có thể quản lý sản phẩm cần mua dễ
dàng hơn,khách hàng có thể them hoặc xóa đơn hàng mình đ chọn.
Hướng phát triển của hệ thống:
Đưa hệ thống lên môi trường Internet để phổ biến với mọi người.
Hệ thống đang trong quá trình phát triển cần có sự góp ý của mọi
người để tiếp tục phát triển và hoàn thiện
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Thương mại điện tử trên Thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh
mẽ. Kỹ thuật số giúp con người tiết kiệm đáng kể các chi phí như chi
phí vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch,… Và đặc biệt là giúp tiết
kiệm thời gian để con người có thể đầu tư vào các hoạt động khác. Do
đó, lợi nhuận con người được tăng lên gấp bội. Không những thế,
thương mại điện tử còn giúp con người có thể tìm kiếm tự động theo
nhiều mục đích khác nhau, tự động cung cấp thông tin theo nhu cầu và
sở thích của con người. Thông qua các website thương mại điện tử, các
doanh nghiệp có thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đồng thời cho
phép người mua sản phẩm bằng thao tác máy tính cơ bản thay vì phải
đến trực tiếp nơi phân phối sản phẩm. Các doanh nghiệp thu thập được
nhiều thông tin hơn cho hoạt động kinh doanh của mình từ các website
thương mại điện tử.
Thấy được việc tiện lợi của thương mại điện tử, nên hiện nay ở nước ta
các doanh nghiệp, cá nhân,… đ sử dụng thương mại điện tử để kinh
doanh trực tuyến giúp giảm chi phí, thời gian, khoảng cách giữa người
bán và khách hàng được rút ngắn rất nhiều. Xuất phát từ những yêu
cầu và nhu cầu của doanh nghiệp.
Trong cuộc sống ngày càng phát triển, sự ra đời của công nghệ thông
tin nói chung và Internet nói riêng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.
Internet ra đời thực là là một cuộc cách mạng vĩ đại, nó mang lại cho
chúng ta một kho kiến thức mà không một thư viện, một bộ bách khoa
toàn thư hay một hệ thống thư viện nào có thể thay thế được.Đặc biệt,
Internet cũng là môi trường kinh doanh Nhanh-Rẻ-Hiệu quả nhất.
Internet giúp cho mọi người trên thế giới thuận lợi khi tham gia vào
mạng toàn cầu, khi đó Internet giúp bạn cung cấp thông tin về công ty
và sản phẩm đến với khách hàng và đối tác của bạn một cách dễ dàng
ngay khi bạn ở bất cứ đâu chỉ cần thông qua Website của chính doanh
nghiệp mình.Sau khi tìm hiểu về cửa hang bán Laptop Long Thái em
nhận thấy cửa hang vẫn còn quản lý các sản phẩm dưới dạng sổ sách
và chưa có nhiều hình thức quảng cáo sản phẩm đến khách hang cũng
như chăm sóc khách hang một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.
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Ứng dụng công
nghệ Angular 4.
Xây dựng hệ thống
quản lý đơn, biểu
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Nguyễn Hùng Cường
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Xây dựng website
giới thiệu về du lịch
trong nước

Nguyễn Thị Lan

Nông Thị Hoa

NỘI DUNG TÓM TẮT
Trong thời đại thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, việc ứng
dụng vào hoạt động “Website bán đồ ăn trên nền tẳng Spring
Framework” đ mang lại nhiều ý nghĩa như:
-Website giúp những người ít có thời gian nấu ăn có nhiều thời gian
cho công việc cũng như nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Website là nơi tiếp nhận những phản ánh yêu cầu của khách hàng. và là
nơi chăm sóc cho khách hàng đ đang sử dụng dịch vụ cho nhà hàng.
- Là nơi quảng bá thông tin dịch vụ .. cho nhà hàng.
- Tăng doanh thu cho nhà hàng.
- Nhà quản lý có thể thống kê các sản phẩm bán chạy một cách nhanh
nhất giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trở nên tốt hơn.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các doanh nghiệp, cơ quan,
trường học là yếu tố tất yếu. Trong đó, việc quản lý đơn từ - biểu mẫu
trong các công ty, tổ chức, trường học chưa được hoàn thiện và quân
tâm để đảm bảo nguồn thông tin luôn sẵn sàng và đáp ứng kịp thời nhu
cầu truy xuất.
Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề đó nên em đ chọn đề tài “Ứng
dụng công nghệ Angular 4. Xây dựng hệ thống quản lý đơn, biểu mẫu
xin nghỉ phép của công ty Workflow” tại công ty trách nhiệm hữu hạn
Workflow. Đề tài rất thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay. Giúp em
có thêm những kinh nghiệm về phân tích thiết kế, hiểu rõ hơn về cách
thức tổ chức, quản lý của doanh nghiệp và dễ dàng thích nghi với công
việc sau khi ra trường.
Gồm các hình ảnh mô tả giao diện của hệ thống, cách hoạt động. Kết
luận những gì hệ thống đạt được cũng như những chỉnh sửa, thay đổi
cần khắc phục.
Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Trong những năm qua,
du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển, lượng khách quốc tế đến
cũng như lượng khách đi du lịch nội địa ngày càng tăng. Du lịch Việt
Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhiều điểm đến
trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế.
Du lịch Việt Nam đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế x hội của đất
nước. Du lịch Việt Nam đ được thị trường nhìn nhận và đánh giá cao
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như: du lịch tham quan cảnh quan, di sản di tích, nghỉ dưỡng biển, núi,
du lịch tâm linh, lễ hội, ẩm thực, du lịch thể thao mạo hiểm, nghỉ
dưỡng sinh thái. Các sản phẩm tham quan cảnh quan như: Vịnh Hạ
Long, cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Du lịch thể thao mạo hiểm như
khám phá Sơn Đoòng, Phong Nha - Kẻ Bàng…nghỉ dưỡng biến Phú
Quốc, Nha Trang, Mũi Né,… được du khách trong nước và du khách
,quốc tế yêu thích…
Bên cạnh đó cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin
cần đưa ngành du lịch Việt Nam được quảng bá rộng r i, du khách
trong và ngoài nước được biết đến. Du khách dễ dàng tìm kiếm thông
tin về những địa danh du lịch nổi tiếng ở nước ta. Vì vậy, em xây dựng
website “Xây dựng website giới thiệu du lịch trong nước” để cung cấp
cho người dùng những kiến thức, những điểm du lịch nổi bật của nước
ta.
Qua khảo sát tình hình thực tế ở Việt Nam tôi nhận thấy rằng việc mua
sắm rất cần thiết đối với mọi người. Nhưng do đời sống kinh tế ngày
càng phát triển, nên mọi người không có không có thời gian đi mua
sắm. Vì vậy xây dựng một website bán hàng qua mạng là một nhu cầu
thực tế ở đất nước ta hiện nay.Trên cơ sở những kiến thức tiếp thu
được tại trường đại học, sau khi khảo sát thực tế tại các cửa hàng và
người sử dụng, tôi quyết định chọn đề tài thiết kế xây dựng một
website bán hàng.
Kết quả:
- Về công nghệ:
+ Tìm hiểu và nắm bắt được các công cụ thiết kế Web.
+ Biết được cách thiết kế Web động cũng như cách tổ chức cơ sở dữ liệu.
+ Các dịch vụ trên Internet, đặc biệt là Web.
- Về cài đặt chương trình:
+ Giới thiệu các mặt hàng kinh doanh của cửa hàng đến với khách hàng.
+ Cho phép tra cứu mặt hàng khi khách hàng có nhu cầu tìm hàng.
+ Cho phép khách hàng thực hiện việc đặt hàng qua mạng.
+ Tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng.
+ Cập nhật: Mặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp, đơn đặt hàng.
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bằng ngôn ngữ lập
trình java

Nguyễn Thị Hồng

Dương Thị Quy

NỘI DUNG TÓM TẮT
- Tính năng của chương trình:
+ Thông tin về khách hàng, mặt hàng,…được cập nhật kịp thời, chính xác.
+ Giao diện thân thiện với người dùng..
Với những năm gần đây, công nghệ thông tin ngày càng phát triển,
theo đó là phần mềm cũng phát triển theo cả chiều rộng về số lượng và
chiều sâu theo chất lượng. Với mong muốn có cái nhìn xác thực, rõ
ràng hơn về quy trình kiểm thử phần mềm, đảm bảo chất lượng phần
mềm và tiếp cận với công cụ kiểm thử tự động Selenium, đồng thời rèn
kỹ năng làm việc tạo tiền đề định hướng cho tương lai sau khi ra
trường nên em chọn đề tài “ Nghiên cứu kiểm thử tự động với
Senlenium , TestNG. Áp dụng xây dựng kịch bản kiểm thử tự động
ứng dụng hỗ trợ bán hàng.” Đề tài được thực hiện nhằm mục đích tìm
hiểu về kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động phần mềm, đặc biệt là
kiểm thử tự động các ứng dụng Web. Tập trung nghiên cứu vai trò,
phương pháp cũng như ứng dụng của Selenium Webdriver trong việc
kiểm thử ứng dụng Web. Từ đó, thực hiện phân tích, xây dựng các
trường hợp kiểm thử cho các chức năng của một website; sử dụng ngôn
ngữ lập trình Java tạo các test script từ trường hợp kiểm thử để kiểm
tra khả năng thực hiện đúng và đủ của từng chức năng. Từ kết quả
kiểm thử đánh giá được chất lượng của Website đó.
Ngày nay với sự phát triển không ngừng của x hội thì nhu cầu của
con người ngày càng tăng , đặc biệt là nhu cầu về công nghệ để phục
vụ cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân .Nắm bắt được nhu cầu đó
các công ty đ không ngừng đổi mới tạo ra các công nghệ di động , các
ứng dụng trên thiết bị di động .
Ngày nay nhu cầu đi lại , tổ chức sự kiện của con người ngày càng
tăng cao .Vì vậy nếu ta nắm bắt được tình hình thời tiết như lượng mưa
độ ẩm , nhiệt độ ...thì sẽ dễ dàng sắp xếp cũng như tổ chức sự kiện ,
cuộc vui chơi một cách tốt nhất .Hiểu được nhu cầu cần thiết đó, em đ
quyết định xây dựng ứng dụng “Dự báo thời tiết” để giúp người dùng
có thể cập nhật thời tiết 1 cách nhanh nhất , mới nhất và chính xác nhất
, để người dùng có thể dễ dàng có nhưng quyết định tốt nhất cho những
dự định sắp tới của mình
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NỘI DUNG TÓM TẮT

Đồ án được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu về kiểm thử phần mềm,
kiểm thửtự động phần mềm, đặc biệt là kiểm thử các ứng dụng Web và
các công cụ kiểm thử tự động. Đồ án tập trung nghiên cứu vai trò,
phương pháp cũng như ứng dụng của SeleniumWebDriver trong việc
kiểm thử ứng dụng Web. Từ đó, thực hiện phân tích, xây dựng các test
case cho các chức năng của một website; sử dụng ngôn ngữ lập trình
Java tạo cáctest script từ các test case để kiểm tra khả năng thực hiện
đúng và đủ của từng chức năng. Kết quả kiểm thử góp phần đánh giá
được chất lượng của Website đó.
Quách Xuân Trưởng
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng
điện tử, công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp
cao và lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng
Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao và ngày
càng trở thành một công cụ không thể thiếu, là nền tảng chính cho sự
truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu.
Đại lý nội thất Trường Hằng yêu cầu xây dựng một hệ thống nhằm
mục đích thay thế cho hình thức giới thiệu sản phẩm trực tiếp như: tờ
rơi, aphic, tiếp thị…Khách hàng phải tới tận cửa hàng tìm kiếm mất rất
nhiều thời gian, cần một lượng nhân viên và các thiết bị trợ giúp lớn để
giới thiệu và quản lý sản phẩm. Ngoài ra, không thể có đủ không gian
trưng bày tất cả các loại sản phẩm.
Dương Thị Quy
Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, sản phẩm công nghệ
ngày càng chịu sự đánh giá khắt khe hơn từ phía những người dùng,
đặc biệt là về sản phẩm Game được nhận rất nhiều sự đánh giá từ phía
các Game thủ, hay chỉ là những người chơi bình thường. Ngành công
nghiệp Game hiện nay có thể nói là bùng nổ, với tốc độ phát triển đến
chóng mặt, rất nhiều những Game hay và hấp dẫn đ được ra đời trong
thời gian qua. Phía sau những Game phát triển và nổi tiếng như vậy
đều có một Game Engine. Game Engine là một công cụ hỗ trợ, một
Middleware giúp người phát triển viết Game một cách nhanh chóng và
đơn giản, đồng thời cung cấp khả năng tái sử dụng các tài nguyên và
m nguồn cao do có thể phát triển nhiều Game từ một Game Engine.
Từ xu hướng phát triển và những bất cập trên, đồ án này sẽ khảo sát và
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nghiên cứu về Engine Unity một Game Engine rất phổ biến và không
kém mạnh mẽ hiện nay nhằm thực nghiệm việc phát triển một trò chơi
(Demo) Game Platform (thể loại đi màn) 2D. Chuẩn bị kiến thức và kỹ
năng cho định hướng nghề nghiệp (phát triển Game) sau này của chúng
em, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp Game nước
nhà. Các chương đầu trong tài liệu sẽ trình bày lần lượt các khái niệm
chung về Game Engine và thế giới 2D.
Các chương tiếp theo sẽ giới thiệu về Engine Unity bao gồm các đặc
điểm, tính năng, công cụ và thành phần trong Engine này. Sau những
nội dung về thiết kế, tài liệu sẽ trình bày về việc lập trình trên Unity
khi giới thiệu về ngôn ngữ lập trình cùng các lớp, hàm trong thư viện
dựng sẵn của Unity thông qua các ví dụ thực tế khi phát triển một game
Platform 2D. Cuối cùng là giới thiệu về bối cảnh, cốt truyện, tài liệu
hướng dẫn sử dụng của trò chơi Demo cùng chương tổng kết về các
khó khăn và những thành quả trong suốt quá trình phát triển trò chơi
Demo trên Unity.
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Xây dựng mạng
lưới truyền thông
cho nhà thuốc
Trung Kiên

Trần Thanh Phong

Đỗ Thị Bắc

Trong thời đại công nghệ thông tin 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông
tin vào xây dựng một hệ thống truyền thông phù hợp, dành riêng cho
mỗi doanh nghiệp là thực sự rất cần thiết. Một hệ thống truyền thông
tốt sẽ mang lại sự quảng bá rộng r i đến thị trường, ngược lại, hệ thống
truyền thông kém chất lượng thì sự tương tác giữa doanh nghiệp với
khác hàng cũng kém, từ đó dẫn đến sự sụt giảm về lượng khách hàng
cũng như doanh số bán hàng.
Tại nhà thuốc Trung Kiên – nơi em đang làm việc – số lượng khách
hàng biết đến nhà thuốc có 80% là nhờ các nguồn như tìm kiếm trên
google, facebook hoặc các kênh truyền thông khác. Mặt khác, theo
thống kê của trang tìm kiếm google, hiển lượng người tìm kiếm các từ
khóa về sức khỏe ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Do đó, em
quyết định chọn đề tài:” Xây dựng hệ thống mạng lưới truyền thông
cho nhà thuốc Trung Kiên” để đáp ứng được nhu cầu xây dựng và phát
triển marketing online cho công ty.
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Xây dựng website
kinh doanh thời
trang bằng ngôn
ngữ PHP

Phương Quốc Hạnh

Đại học

Xây dựng phần
mềm quản lý lịch
làm việc của nhân
viên "TimeSheet"
trên công nghệ lập
trình đa nền tảng
React Native

Ngô Doãn Tình

Đại học

Xây dựng chương
trình quản lý hộ
khẩu tại x Ma Ly
Pho - Phong Thổ Lai Châu

Hoàng Pao Mìn
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NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

Quách Xuân Trưởng 1. Lí do chọn đề tài:
Kinh doanh online hiện đang là một xu thế, một sự phát triển mạnh
mẽ củ mỗi cá nhân và doanh nghiệp, việc cung cấp và giới thiệu sản
phẩm trên mạng là một phần không thể thiếu với bất kỳ công ty, tổ
chức hay nhà bán lẻ nào
2. Mục tiêu: Xây dựng được website:
+ Rút ngắn khoảng cách giữa người mua và người bán
+ Việc quản lý hàng trở nên dễ dàng.
Nguyễn Lan Oanh
Các doanh nghiệp nếu chỉ chạy theo xu hướng mà không có quy trình hoàn
chỉnh, chặt chẽ hoặc hệ thống quản lý nhanh và hiệu quả thì về lâu dài,
doanh nghiệp cũng không thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển được.
Vì vậy việc quản lý nhân viên, lịch làm việc của nhân viên là một trong
những việc cấp thiết để xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt, từ
đó đ giúp em có ý tưởng viết ra một phần mềm giúp các công ty có
thể quản lý được lịch làm việc của các nhân viên trong công ty.
Xuất phát từ nhu cầu trên, em đ chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm quản
lý lịch làm việc của nhân viên TimeSheet trên công nghệ lập trình đa nền
tảng ReactNative.” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp của mình.
Đỗ Thị Bắc
CNTT đ ở một bước phát triển cao đó là số hóa tất cả các dữ liệu
thông tin, luân chuyển mạnh mẽ và kết nối tất cả chúng ta lại với nhau.
Những công cụ và sự kết nối của thời đại kỹ thuật số cho phép chúng ta
dễ dàng thu thập, chia sẻ thông tin và hành động trên cơ sở những
thông tin này theo phương thức hoàn toàn mới. Nó góp phần nâng cao
chất lượng làm việc của tất cả các ngành các lĩnh vực của đời sống x
hội. Việc nắm bắt thông tin nhanh chóng và kịp thời chính xác ngày
càng đóng vai trò to lớn trong công tác quản lý điều hành. Chính vì vậy
vấn đề quản lý dân cư là một trong những lĩnh vực trọng yếu của nền
hành chính mà mọi quốc gia, dù ở bất kỳ chế độ chính trị với tŕnh độ
phát triển nào cũng đều quan tâm. Với những sự phát triển đó, em nhận
thấy vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào vấn đề quản lý hộ khẩu là
vấn đề cần thiết nên em lựa chọn đề tài “Xây dựng chương trình quản lý
hộ khẩu tại x Ma Ly Pho – Phong Thổ - Lai Châu”
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Ứng dụng hỗ trợ
học tiếng anh cho
bé sử dụng công
nghệ thực tế ảo tăng
cường

Triệu Bông Hồng

Trần Lâm

Tìm hiểu Android
studio và xây dựng
ứng dụng quản lý
phòng trọ

Hoàng Văn Linh

Đàm Thanh Phương

NỘI DUNG TÓM TẮT
Công nghệ augmented reality( viết tắt là AR), công nghệ này mang lại
những mô hình, vật thể, thông tin ảo căn cứ vào camera thiết bị. Hiểu 1
cách đơn giản, khi vật thể thật được thiết bị nhận diện, nó sẽ căn cứ
vào đó để hiển thị các thông tin, các vật thể ảo xung quanh vật thể thật.
Khoảng cách giữa thực tại và các mô hình ảo bị xóa nhòa, người dùng
có cảm tưởng như các vật thể ảo hiện hữu ngoài đời thật, có thể tương
tác, tìm hiểu, ngắm nhìn, động chạm vào chúng - mang lại trải nghiệm
rất mới mẻ và thú vị cho người dùng.
Đồ án được xây dựng với mục đích tìm hiểu công nghệ AR, cách thức
xây dựng ứng dụng, vận dụng các công nghệ vào để làm một “Ứng
dụng hỗ trợ học tiếng anh cho bé sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng
cường”.
Công nghệ thông tin đang được ứng dụng mạnh mẽ vào cuộc sống,
giúp con người đơn giản hóa công việc, nâng cao hiệu suất và khả năng
làm việc. Sẽ càng tiện dụng hơn khi được xây dựng trên chiếc điện
thoại mà ta vẫn sử dụng mỗi ngày mỗi giờ. Em đ chọn đề: "Tìm hiểu
Android Studio và xây dụng ứng dụng quản lý phòng trọ" để hiện thực
hóa điều trên. Nội dung đề tài gồm 3 phần:
- Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng: các kiến thức cơ bản về ngôn
ngữ lập trình được sử dụng, cách cài đặt và sử dụng phần mềm
Android Studio.
- Phân tích thiết kế hệ thống: khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống.
- Xây dựng ứng dụng.
Mục tiêu: củng cố kiến thức về lập trình và xây dựng ứng dụng trên môi
trường Android Studio; xây dựng ứng dụng quản lý phòng trọ với các
chức năng chính: tạo phòng, tìm phòng,hủy phòng, thêm khách thuê
phòng, quản lý thông tin khách hàng, tạo hóa đơn tính tiền khách hàng...
Kết quả đạt được: nắm bắt được kiến thức cơ bản, xây dựng ứng dụng
quản lý phòng trọ với các tính năng cơ bản, dễ sử dụng, phần mềm dễ
cài đặt, giao diện thân thiện.
Hướng phát triển: mở rộng thêm các tính năng đối với khách hàng, xây
dựng ứng dụng với mô hình tương tự giữa người quản lý và khách
hàng: nhà nghỉ, khách sạn.
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Xây dựng website
bán quần áo thời
trang Hà Tiến tại
Hà Giang

Nguyễn Đức Tuyên

Đào Trần Chung

Kiểm thử ứng dụng
Web với bộ công cụ
Selenium

Cao Thị Thủy

Lê Khánh Dương

NỘI DUNG TÓM TẮT
Cổng thông tin điện tử trên Internet ra đời cùng với việc Internet đang
nhanh chóng lan rộng khắp toàn cầu, trở thành công cụ chủ yếu và đắc
lực cho việc trao đổi, tìm kiếm thông tin trên phạm vi toàn thế giới. Bây
giờ hầu như bất cứ nhu cầu nào của bạn cũng đều có thể được đáp ứng
ngay tức khắc. Với một máy tính cá nhân có kết nối mạng, bạn có thể
lướt trên các Website của các công ty, cơ quan, các trang báo điện tử,
thoải mái tìm kiếm các thông tin mình cần ngay tại chỗ.
Qua thực tế cho thấy quảng cáo sản phẩm trên Website và bán hàng
trực tuyến là lựa chọn đúng đắn mang lại nhiều lợi ích và không quá
tốn kém so với những hình thức quảng cáo khác. Bắt nguồn từ ý tưởng
này em đ lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng Website bán quần áo
cho cửa hàng thời trang Hà Tiến tại Hà Giang”.
Sau thời gian thực hiện đề tài em đ đạt được kết quả sau
- Sử dụng những kiến thức đ học được trong thời gian học tập tại
trường tự tay Xây dựng Website bán quần áo cho cửa hàng thời trang
Hà Tiến tại Hà Giang.
-Website với đầy đủ các chức năng cho người quản trị như: đăng nhập,
quản lý sản phẩm, quản lý loại sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý
đơn hàng.Trang chủ với các chức năng cho phép khách hàng xem các
mặt hàng thời trang, đăng ký thành viên, đăng nhập, xem chi tiết từng
sản phẩm, tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem sửa xóa giỏ
hàng và thanh toán.
-Bên cạnh đó chương trình cũng còn một số thiếu sót như: chưa có sự
linh hoạt giữa các chức năng, chưa xây dựng được chức năng thanh
toán online và quảng cáo cho website.
-Hướng phát triển: Hoàn thiện hơn về giao diện và một số chức năng
như thanh toán trực tuyến, liên hệ các nhà quảng cáo để kiếm thêm
ngoài doanh thu.
Đề tài được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu về kiểm thử phần mềm,
kiểm thử tự động phần mềm, đặc biệt là kiểm thử tự động các ứng
dụng Web. Tập trung nghiên cứu vai trò, phương pháp cũng như ứng
dụng của Selenium Webdriver trong việc kiểm thử ứng dụng Web. Từ
đó, thực hiện phân tích, xây dựng các trường hợp kiểm thử cho các

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

157

Đại học

158

Đại học

159

Đại học

TÊN ĐỀ TÀI

Xây dựng website
quản lý và bán máy
tính cho cửa hàng
máy tính Hồng
Ngọc - Thái
Nguyên
Nghiên cứu
Selenium
Webdriver và áp
dụng vào kiểm thử
hệ thống
VoiceTrans
Xây dựng website
bán hàng cho cửa
hàng trang sức đá
phong thuỷ Mộc An
- Yên Bái
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NỘI DUNG TÓM TẮT
chức năng của một website; sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo các
test script từ trường hợp kiểm thử để kiểm tra khả năng thực hiện đúng
và đủ của từng chức năng. Từ kết quả kiểm thử đánh giá được chất
lượng của Website đó
Phạm vi và cấu trúc của đề tài.
- Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm nói chung và kiểm thử tự
động ứng dụng Web nói riêng.
- Tìm hiểu về vai trò của kiểm thử tự động trong kiểm thử phần mềm.
Các công cụ hỗ trợ kiểm thử phần mềm.
- Tìm hiểu về Selenium, hoạt động, ưu nhược điểm và cách sử dụng
Selenium Webdriver. Ứng dụng của nó trong kiểm thử một website.
- Thực hiện phân tích xây dựng bộ các trường hợp kiểm thử từ đó tạo
các testscript để thực hiện các trường hợp kiểm thử nhằm phát hiện lỗi,
xây dựng báo cáo kiểm thử.
Đề tài tập trung vào khảo sát phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng
chương trình dụng ngôn ngữ chuẩn về xử lý dữ liệu như PHP, HTML,
JavaScript, XML, CSS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Dùng
Xampp làm môi trường WebServer hỗ trợ sẵn Apacher, PHP, MySQL.

Nguyễn Văn Tường

Bùi Ngọc Tuấn

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thu
Phương

Đề tài tập trung vào nghiên cứu công cụ kiểm thử Website là Selenium
WebDriver và áp dụng vào một hệ thống VoiceTrans là một web ra đời
nhằm thu thập và xử lý dữ liệu thô để phục vụ cho bài toàn nhận dạng
tiếng nói.

Hoàng Ngọc Quang

Nguyễn Lan Oanh

Đề tài: Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng trang sức đá phong
thủy Mộc An – Yên Bái, xây dựng website quảng bá và bán sản phẩm
cho cửa hàng, nhằm đưa sản phẩm đến với khách
hàng một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, và hiệu quả hơn bao giờ hết
cho cả người bán và người mua. Đề tài, Sử dụng một trong những
framework phổ biến nhất của ngôn ngữ PHP đó là CodeIgniter.
Hệ thống với đầy đủ các tính năng cần thiết của một website bán hàng,
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Nghiên cứu giải
pháp xây dựng kịch
bản kiểm thử hệ
thống Text to
Speech

Ngô Khánh Ly

Nguyễn Thu
Phương

161

Đại học

Xây dựng ứng dụng
Fixtures 360 –
Folow your team
trên hai hệ điều
hành Android và

Phạm Xuân Tú

Nguyễn Lan Oanh

NỘI DUNG TÓM TẮT
tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, đánh giá sản phẩm, thêm sản phẩm
vào giỏ hàng, mua hàng, thanh toán, thống kê sản phẩm,
thống kê hàng tồn, hoạch toán lỗ l i...
Đồ án thực hiện nghiên cứu về hệ thống Tổng hợp tiếng nói Text To
Speech từ đó làm cơ sở để xây dựng kịch bản kiểm thử cho hệ thống
Text To Speech trên 3 phương diện:
- Verify Text norm
- Kiểm tra chất lượng tổng hợp tiếng nói
- Kiểm thử hiệu năng của hệ thống
Dựa trên những tìm hiểu và nghiên cứu về cấu trúc ngữ pháp, cách
ngắt nghỉ câu, cách đọc văn bản tiếng Việt, các cách viết trong văn bản
tiếng Việt và từ nhu cầu của kiểm thử của hệ thống đòi hỏi một số
lượng case vô cùng lớn nhằm đáp ứng bao phủ tối đa những trường
hợp đọc tiếng Việt có thể xảy ra trong văn bản báo điện tử, em đưa ra
giải pháp xây dựng 1 công cụ hỗ trợ test Text norm với ý tưởng như
sau:
- Thực hiện quét và lấy dữ liệu từ các trang báo điện tử chính thống
trên mạng internet.
- Tách dữ liệu thu được thành những đơn vị câu nhỏ là các case kiểm thử.
- Lọc dữ liệu qua 1 API liên kết với hệ thống để loại bỏ các case mà hệ
thống chắc chắn đọc đúng (đ có trong từ điển của hệ thống).
- Đưa dữ liệu khả nghi đọc sai vào mysql và xây dựng 1 website đơn
giản hiện thị dữ liệu khả nghi, norm của dữ liệu khả nghi, định dạng
loại dữ liệu khả nghi và tester chỉ cần verify lại dữ liệu đó được hệ
thống norm đúng hay sai. Giải pháp đ đáp ứng được yêu cầu của dự
án đó là giúp cho tester có thể check được lượng case cực lớn (~2000
case/ngày), đảm bảo độ bao phủ đủ lớn giúp hệ thống nhanh chóng
nâng cao chất lượng, giảm tỉ lệ đọc sai xuống còn 1%.
Fixtures 360 – Folow your team là ứng dụng giúp bạn có thể theo dõi
chi tiết lịch thi đấu của rất nhiều giải đấu trên thế giới hiện nay. Ứng
dụng còn có chức năng đọc tin tức, các tin tức được cập nhật liên tục
đảm bảo người dùng luôn được cung cấp tin tức mới nhất về bóng đá
thế giới. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp thông tin chi tiết về bảng
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xếp hạng, chi tiết về các đội bóng của giải đấu mà người dùng đang
theo dõi. Đặc biệt, người dùng có thể chọn một đội bóng mà họ yêu
thích từ bất kỳ một giải đấu nào để theo dõi lịch trình thi đấu của đội
bóng đó, giúp cho người dùng năm bắt được lịch thi đấu của đội bóng
đó để tránh bỏ lỡ những trận đấu của đội bóng mình yêu thích.
Những điều bạn sẽ có được với Fixtures 360 – Folow your team:
 Đọc tin tức
- Theo dõi tin tức mới nhất về diễn biến bóng đá thế giới.
- Tin tức được cập nhật liên tục từng giờ, từng phút.
 Xem lịch thi đấu:
- Cung cấp các thông tin chi tiết về một trận đấu như: ngày, giờ thi đấu,
thông tin đội nhà và đội khách, tỉ số của các trận đấu đ thi đấu.
- Lịch thi đấu được hiển thị theo từng vòng đấu qua đó giúp người
dùng tiện theo dõi về kết quả của những trận đấu đ diễn ra cũng như
các trận đấu sẽ diễn ra sắp tới.
 Xem bảng xếp hạng:
- Cung cấp thông tin bảng xếp hạng mới nhất của giải đấu.
- Bảng xếp hạng được chia thành 3 phần chính: thông số tổng quát,
thông số trên sân nhà và thông số trên sân khách.
- Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá nhanh kết quả thi
đấu của một đội bóng thông qua bảng xếp hạng.
 Xem chi tiết các đội bóng:
- Người dùng có thể xem danh sách các đội bóng của giải đấu mà
người dùng đang theo dõi.
- Bằng cách chọn vào một đội bóng, ứng dụng sẽ cung cấp các thông
tin cơ bản của đội bóng đó, các thông số trên bảng xếp hạng của đội
bóng đó như: thứ hạng hiện tại, thông số thắng-hoà-thua của 10 trận
gần nhất cũng như của cả giải đấu. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp
danh sách cầu thủ mới nhất của đội bóng đó.
 Theo dõi đội bóng yêu thích:
- Người dùng có thể chọn bất kỳ một đội bóng của một mùa giải nào
đó để theo dõi lịch thi đấu.
- Khi chọn được một đội bóng, ứng dụng còn cung cấp thông tin cơ
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bản và một số thông số cơ bản về xếp hạng hiện tại của đội bóng đó.
- Lịch thi đấu chi tiết của đội bóng được chọn sẽ hiển thị trên một tờ
lịch tháng để tiện cho người dùng có thể theo dõi được lịch thi đấu
sắp tới cũng như đánh giá được mật độ thi đấu của đội bóng mà mình
yêu thích.
Game là một trong những nhu cầu giải trí của con người, nó mang ý nghĩa
giúp chúng ta thư gi n, giải trí trong những giờ làm việc và học tập căng
thẳng. Làng game trên thế giới hiện nay phát triển rất hùng mạnh và đa
dạng với rất nhiều thể loại như: thể thao, hành động, chiến thuật ...
Trong xu hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin, làm việc và giải
trí trên PC đang dần được thay thế, chuyển đổi lên các thiết bị di động bởi
tính tất yếu của ứng dụng di động. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, các lĩnh
vực để phát triển ứng dụng trên di động chưa nhiều. Trong khi nhu cầu sử
dụng thiết bị di động để giải trí, chơi Game ngày càng tăng.
Qua những điều nói trên, chúng ta có thể khẳng định được rằng, game
cho Mobile chính là xu thế công nghệ không thể thiếu trong tương lai.
Bắt nguồn với ý tưởng này em đ thực hiện đề tài “Tìm hiểu về Unity
và ứng dụng xây dựng Game Ninja Panda”
Hiện nay các công ty trên thế giới cũng như ở Việt Nam áp dụng rất
nhiều theo mô hình phát triển phần mềm Agile Scrum. Đây là mô hình
phát triển phần mềm linh hoạt, tất cả các công việc như thu thập yêu
cầu, thiết kế, phát triển và kiểm thử đều diễn ra cùng lúc. Vì vậy để
đảm bảo chất lượng sản phẩm thì automation test là một yếu tố không
thể thiếu trong Agile Scrum. Trong nghiên cứu này, tôi có đề cập đến
Behavior Driven Development (BDD), đây là một trong những phương
pháp phát triển phần mềm được áp dụng trong Agile Scrum, đặc điểm
nổi bật nhất của phương pháp này là nó giúp các bên liên quan đến dự
án, hiểu đúng và rõ ràng về dự án trước khi bắt tay vào thiết kế và phát
triển, giảm thiểu rủi ro đi sai hướng hoặc làm thừa, không cần thiết. Nó
cũng hỗ trợ rất nhiều cho công việc kiểm thử. Đề tài nghiên cứu này sẽ
cho bạn biết cách Agile Scrum hoạt động, các áp dụng BDD vào trong
dự án, cách sử dụng công cụ kiểm thử và tạo test script
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Hiện nay sự có mặt điện thoại thông minh đ làm cuộc sống trở nên dễ
dàng hơn, điện thoại hiện nay có thể làm được rất nhiều thứ mà máy
tính làm được, và nó đang dần thay thế máy tính, laptop. Rất nhiều
người sử dụng smartphone khi lướt web hay có thói quen thấy thông
tin gì hay hoặc cảm thấy cần thiết là copy, như link phim, nhạc hoặc
địa chỉ gì đó để sử dụng, nhưng có một vấn để là họ chỉ paste được dữ
liệu gần nhất, những dữ liệu copy trước đó đ bị mất và họ lại phải tìm
lại và copy lại. Phần mềm clipboard manager sẽ lưu tất cả những gì
người dùng copy dưới dạng văn bản, tự động đồng bộ hóa dữ liệu
người dùng lên server, người dùng có thể xem và paste những dữ liệu
mình đ copy ở bất kỳ màn hình nào trên điện thoại.
Khi người dùng copy bất cứ thứ gì dưới dạng văn bản sẽ hiện 1 bong
bóng nổi trên màn hình, khi ấn vào sẽ hiện danh sách những dữ liệu đ
copy trước đó.
Ngoài ra người dùng có thể vuốt thanh status bar trên màn hình xuống
để xem những dữ liệu đ copy.
Ứng dụng sẽ có 2 tùy chọn cho người dùng, tùy chọn 1 sẽ có đầy đủ
chức năng như khi người dùng copy sẽ hiện bong bóng nổi thông báo,
hiển thị thông báo trên thanh status bar.
Tùy chọn 2 là chỉ có tự động lưu và đồng bộ dữ liệu người dùng đ
copy, tùy chọn này sẽ không tốn ram và pin.
Mục đích chính khi làm phần mềm này là để giúp người dùng có thể dễ
dàng lưu thông tin trên điện thoại.
Kết quả đạt được:
-Hoàn thành được phần mềm clipboard manager
-Đạt được 1 số lượng người dùng
Hạn chế:
-Vẫn bị lỗi trên một số thiết bị android, một số phiên bản mới nhất của
android như 8.0
Hướng phát triển:
-Xây dựng trên nền tảng ios, phát triển thêm một số chức năng do
người dùng yêu cầu
Link store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuan88291.clipboard
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Hiện nay, các công nghệ tiên tiến phát triển ngày càng mạnh mẽ và được
ứng dụng ngày càng nhiều vào các lĩnh vực kinh tế, sản xuất cũng như đời
sống thường nhật của con người. Một điểm tiêu biểu trong việc phát triển
các công nghệ đó phải kể đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu
khắp các hoạt động. Nhờ đó, các công việc được thực hiện nhanh, chính
xác và đạt kết quả cao hơn rất nhiều.
Khi x hội ngày càng phát triển, Các thiết bị thông minh được kết nối
internet đang ngày càng nhiều. Nhu cầu nhanh đơn giản hóa công việc
bằng công nghệ mới đang ngày càng cao. Cùng với đó là nhu cầu tìm
phòng trọ và cho thuê trọ rất cao. Để giảm thiểu và rút ngắn thời gian
của người đi thuê trọ và người cho thuê, mà còn có thể giúp sinh viên
tìm được phòng trọ đúng địa điểm đúng giá nhanh chóng.
Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, với những nỗ lực của bản thân em đ
cố gắng hoàn thành đề tài theo kế hoạch, tuy nhiên, sẽ không tránh
khỏi những thiếu sót chưa đáp ứng được phần nào đó yêu cầu của đề
tài. Rất mong thầy, cô góp ý.
1. Mục tiêu của đề tài
Đề tài tìm hiểu về ASP.NET, Android studio kết hợp với SQl server, từ
đó thiết kế và xây dựng Xây dựng hệ thống quản lý và tìm kiếm phòng
trọ.
2. Nội dung chính của đề tài
- Tìm hiểu về ASP.NET
- Tìm hiểu google map API
- Phân tích thiết kế hệ thống
- Thiết kế giao diện Web
- Viết báo cáo và làm slide
Hiện nay, công nghệ thông tin đ trở thành một phần không thể tách
rời khỏi cuộc sống của con người , việc ứng dụng công nghệ thông tin
giúp con người làm việc hiệu quả và dễ dàng hơn bao giờ hết, nhiều
ứng dụng có lợi ích vô cùng to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe của
con người. Vì vậy, em đ khảo sát và cố gắng thiết kế , xây dựng ứng
dụng “Luyện Tập Thể Dục”
Nội dung của đề tài gồm 3 chương:

TT

167

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

Đại học

TÊN ĐỀ TÀI

Xây dựng chiến
lược phân tích và
tối ưu Website
quảng bá thương
hiệu cho TiT_Shop
Quảng Ninh

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

Nông Hải Yến

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

Đào Thị Thu

NỘI DUNG TÓM TẮT
+ Chương 1: Cơ Sở Lí Thuyết
- Giới thiệu tổng quan hệ điều hành Android
- Máy ảo Dalvik trong Android
- Ứng dụng trên Android
- Kiến trúc của nền tảng Android
- Các thành phần của ứng dụng
- Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
+ Chương 2: Khảo sát hiện trạng và phân tích thiết kế hệ thống
- Khảo sát hiện trạng ,nhu cầu người dùng
- Phân tích ,vẽ biểu đồ ,cấu trúc hệ thống theo hướng đối tượng
+ Chương 3: Xây dựng ứng dụng “Luyện Tập Thể Dục”
- Xây dựng các chức năng của ứng dụng
Sau khoảng thời gian tìm hiểu và thực hiện đồ án em đ thu được một
số kết quả như sau:
+ Kết quả đạt được:
- Hiểu rõ về hệ điều hành Android, và xây dựng thành công ứng dụng
Luyện Tập Thể Dục
- Biết cách sử dụng các loại cơ sở dữ liệu lưu trữ trong android như :
Sqlite Database, Shared Preferences.
- Biết cách tạo giao diện theo chuẩn Material Design thiết kế phẳng
- Biết sử dụng các thư viện mở trong android như: TextToSpeech,
MediaPlayer, GestureDetector để hỗ trợ việc bắt các sự kiện thao tác
vuốt , chuyển text sang speech, chạy file mp3
Hiện nay, Internet Thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ ở
Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung, nó đóng vai trò không nhỏ
trong trong sự thành công hay thất bại của một cá nhân hay một doanh
nghiệp. Hầu hết cá nhân hay doanh nghiệp ngày nay đều xây dựng cho
mình một website riêng trên mạng nhằm giới thiệu, quảng bá thương
hiệu, trao đổi mua bán,… phục vụ lợi ích riêng của mình. Các ứng
dụng thương mại điện tử thường được thiết kế đựa trên giải pháp mạng
Internet, cho phép doanh nghiệp và cá nhân giới thiệu sản phẩm của
mình, đồng thời tương tác với khách hàng trực tuyến thông qua trang
web, khách hàng có thể truy cập trang web bất cứ lúc nào và ở bất cứ
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nơi đâu.
Nhưng, để đưa được website của các công ty, doanh nghiệp hay quảng
bá được một sản phẩm thương mại nào đó đến được với người tiêu
dùng thì không hẳn là một việc dễ dàng. Ngay khi website hoạt động,
nếu không có sự tác động đến website đó thì nó sẽ không bao giờ xuất
hiện trong các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là công cụ tìm kiếm lớn như
Google. Vậy, làm thế nào đưa website lên Google? Đó là nhờ vào việc
tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tức là chúng ta sẽ tối ưu website
theo các chuẩn của các thuật toán mà Google đưa ra. Từ đó, Google sẽ
đánh giá website theo các tiêu chí nhất định và dần đần đưa website lên
trang nhất của Google. Do vậy, người tiêu dùng hay khách hàng sẽ dễ
dàng tìm thấy website khi tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm lớn.
Nắm bắt được những lợi thế đó và với mong muốn hiểu biết thêm kiến
thức về thiết kế web, tối ưu website và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm em
đ chọn đề tài “xây dựng chiến lược phân tích và tối ưu website quảng
bá thương hiệu cho Tít Shop Quảng Ninh”.
Nội dung đề tài:
- Tìm hiểu kiến thức thiết kế web và tối ưu SEO
- Xác định ngôn ngữ lập trình, thiết kế hệ thống, xây dựng website
- Tối ưu website chuẩn SEO
- Xây dựng chiến lược SEO quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
Hiện nay, khi mà thương mại điện tử ngày càng phát triển trên thế giới
cũng như Việt Nam và dần khẳng định được vị thế của mình trong nền
kinh tế thị trường. Cùng với đó là sự ra đời của nhiều ngôn ngữ lâp
trình nhiều hệ thống mạng,các hệ thống phần mềm cũng gia tăng cả về
số lượng và chất lượng. Nhưng cũng từ đó đ xảy ra nhiều vấn đề về
lỗi hỏng hóc phần mềm, gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh
tế , x hội...Những lỗi này là do phần mềm không được kiểm duyệt kỹ
lưỡng trước khi đưa đến tay người dùng cuối.Từ đây,ta dễ dàng nhận ra
mặc dù phần mềm phát triển ngày càng phức tạp nhưng vấn đề chất
lượng vẫn là một dấu chấm hỏi lớn cần phải xem xét cẩn thận. Do đó
,yêu cầu đặt ra là cần có công tác kiểm thử phần mềm nhằm ngăn chặn
phần nào các lỗi, hỏng hóc còn tiềm tàng trong phần mềm.Tuy
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nhiên,để kiểm thử một dự án phần mềm có quy mô lớn cần mất rất
nhiều thời gian và công sức trước khi xuất ra cho người dùng cuối.Vì
vậy, công việc kiểm thử đóng vai trò hết sức quan trọng trong quy trình
phát triển phần mềm,cùng với đó yêu cầu về việc xây dựng các testcase
là một nhiệm vụ quan trọng,cần thiết và cần phải chính xác trong khi
thiết kế.Và đó chính là lí do em lựa chọn đề tài “Kiểm thử website trên
quy trình của FPT” để ngiên cứu,tìm hiểu và xây dựng tập các testcase
cho mọt hệ thống web thực tế. Mục đích của đề tài là tìm hiểu những
kiến thức tổng quan nhất về kiểm thử,cách thiết kế testcase. Việc thực
hiện đề tài này sẽ giúp em tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực hấp dẫn
này,vận dụng được các kiến thức đ học để có thế thiết kế các testcase
cũng như kiểm thử một trang website một cách có hiệu quả. Để có thể
kiểm thử website trước tiên là tìm hiểu những kiến thức nền tảng, basic
.Tiếp theo là quy trình kiểm thử của Fsoft sau đó cuối cùng mới là làm
về kiểm thử 1 website demo. Trong lần này để kiểm thử website thì cần
viết đặc tả, kế hoạch test, các testcase và test report để tổng kết lại
những gì đ làm trong đợt kiểm thử vừa qua.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng website phục vụ cho các mục đích như: web
giới thiệu, tin tức,bán hàng, kênh thông tin… trở nên rất phổ biến ,
nhưng không phải website nào cũng được mọi người biết đến mà
không sử dụng kênh quảng cáo, marketing online.
Các website có thể sử dụng marketing hiệu quả là các website chuẩn
SEO thân thiện với công cụ tìm kiếm. Với các website bình thường,
website thuần, thường không được đánh giá cao và việc quảng bá trở
nên khó khăn và tốn kém .
Với người sử dụng không thành thạo lập trình thì việc tối ưu website
gặp rất nhiều khó khăn và mất thời gian.
Đối với các website chuẩn SEO, ngày càng được ưa chuộng và dịch vụ
thiết kế website chuẩn SEO hiện nay được rất nhiều công ty thiết kế
web cung cấp đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Các website chuẩn SEO hỗ trợ cho những người làm marketing online
thực hiện công việc marketing trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn đồng
thời tiết kiệm thời gian việc tối ưu hóa website đặc biệt dễ dàng hơn
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với người dùng là những người không biết gì về lập trình.
Giải quyết vấn đề nhu cầu website chuẩn SEO cũng như hỗ trợ những
người làm marketing, những người không thành thạo về code tiết kiệm
thời gian, quá trình thiết kế và tối ưu hóa code website. Đề tài này sẽ
xây dựng nên website tin tức chuẩn SEO thân thiện với người dùng và
công cụ tìm kiếm . Đảm bảo các chức năng của một website đọc tin
tức, giao diện thân thiện, sử dụng dễ dàng.
Đầu vào đầu ra hệ thống
- Đầu vào: Yếu tố xây dựng lên website chuẩn Seo, thông tin các bài
viết( tin tức).
- Đầu ra: Website chuẩn SEO, hiển thị các tin tức nổi bật của từng loại
tin thuộc các thể loại tin tức.
Khi công nghệ càng phát triển , con người càng ngày càng bận bịu với
công việc của mình,nhu cầu mua sắm của người dùng càng cao. Đôi
khi họ muốn tranh thủ thời gian để có thể mua được sản phẩm mà họ
mong muốn,mà thời gian ra ngoài mua sắm không có nhiều mà việc
lựa chọn mua sắm đồ tốn rất nhiều thời gian. Với hệ thống bán hàng tại
cửa hàng như hiện tại của công ty mà cửa hàng chỉ phục vụ trong thời
gian nhất định.Đây là giới hạn về mặt thời gian dẫn đến việc phục vụ
khách hàng còn bất lợi.Từ những bất cập trên dẫn đến nhu cầu cần phải
xây dựng một hệ thống cho phép giải quyết những khó khăn trên. Giải
pháp cho vấn đề này là “Xây dựng website bán phụ kiện điện thoại cho
công ty Mạnh Hương bằng framework laravel”để giới thiệu và bán sản
phẩm
Kết quả đạt được là: -Hoàn thành cơ bản yêu cầu của đề tài là tìm
hiểu,phân tích và thiết kế hệ thống website.
-Về mặt giao diện :website đơn giản,bắt mắt ,đáp ứng yêu cầu người dùng.
-Quản trị dễ dàng.
Khi Internet phủ khắp thế giới đồng thời tác động đến sự phát triển toàn
diện của các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, x hội, an ninh quốc
phòng… thì an ninh mạng trở thành vấn đề sống còn của mỗi quốc gia.
Trong đồ án tốt nghiệp này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từng vấn đề đó là:
mạng máy tính và các vấn đề về an ninh mạng, qua đó thấy được vai trò
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quan trọng của an ninh mạng trong sự phát triển của mỗi cá nhân, doanh
nghiệp, tổ chức và của mỗi đất nước.
Trong hệ thống mạng của mỗi tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo an toàn
cho mạng nội bộ là yếu tố hết sức cần thiết, và Firewall là một bộ phận
không thể thiếu đối với một mô hình mạng để đảm bảo an toàn.
Để đi sâu về Firewall chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu tìm hiểu về phần
mềm bảo mật nổi tiếng Ipcop Firewall. Qua đó chúng ta sẽ thấy được
tác dụng của phần mềm Ipcop đối với việc bảo mật các hệ thống mạng
và sẽ thấy được sự cần thiết phải có một mô hình mạng an toàn cho
việc phát triển bền vững của mỗi tổ chức và cá nhân. Và mục tiêu của
chúng ta là có thể triển khai phần mềm đó cho việc đảm bảo an toàn an
ninh mạng các tổ chức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lấy lý do từ sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin
và sự thiết yếu của kiểm thử phần mềm em đề xuất một số giải pháp
kiểm thử cho hệ thống Voice2Text. Nội dung báo cáo bao gồm 4 phần
chính:
- Tổng quan về kiểm thử ứng dụng Web (Khái niệm, phân loại và cách
thức xây dựng testcase)
- Tìm hiểu công cụ Selenium Webdriver ( giới thiệu về bộ Selenium và
chi tiết Selenium Webdriver)
- Đề xuất một số giải pháp kiểm thử: giải pháp tập trung vào hai kỹ
thuật chính, đó là:
+ Kỹ thuật kiểm thử thủ công: Kiểm thử giao diện và chức năng
(Thêm tài khoản mới và Lọc)
+ Kỹ thuật kiểm thử tự động: Với tư tưởng sử dụng công cụ
Selenium Webdriver để xây dựng và thực thi kịch bản kiểm thử dựa
trên bộ trường hợp kiểm thử thủ công đ xây dựng trước đó, em đưa ra
hướng giải quyết như sau: Tạo một project theo tư tưởng trên nhằm ghi
lại thao tác cần kiểm thử, Tạo một file Excel.xsl nhằm lưu trữ testcase
theo bộ testcase đ xây dựng, Tạo class cho phép đọc file Excel, một
class xây dựng và thực thi kết quả.
- Kết quả thực thi giải pháp
Sau khoảng thời gian tìm hiểu và thực hiện đồ án em đ thu được một
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số kết quả và hạn chế như sau:
+ Kết quả đạt được: Xây dựng được giải pháp kiểm thử tự động,
bao gồm: kiểm thử chức năng và kiểm thử hiệu năng. Hiểu và kiểm thử
thành công ứng dụng web Voice2Text, hoàn thành đồ án tốt nghiệp
trong khoảng thời gian quy định, nâng cao tinh thần làm việc và nghiên
cứu tài liệu.
+ Hạn chế: Phương pháp kiểm thử hiệu năng không đạt được hiệu
quả cao, mới chỉ kiểm thử được Load testing còn Performance test,
Stress test, Capacity test chưa xây dựng được và Kỹ thuật kiểm thử tự
động xây dựng bộ trường hợp kiểm thử code chưa được tối ưu
Mạng x hội đ trở thành một nhu cầu khá phổ biến của nhiều người,
đặc biệt là giới trẻ trên toàn thế giới. Nó được coi như cuộc sống ảo
của con người trong x hội hiện đại. Mạng x hội được sử dụng như
một diễn đàn để trao đổi thông tin giải trí, kết nối bạn bè, ngoài ra nó
còn như một kênh thông tin cung cấp những tin tức cập nhật hằng
ngày. Ở Việt Nam hiện nay, ở khía cạnh là một kênh thông tin, ảnh
hưởng của mạng x hội thực sự rất nổi trội
Trong những năm gần đây, Facebook đ nhanh chóng trở thành
mạng x hội số một thế giới và chính các ứng dụng trên Facebook đ
góp phần không nhỏ để tạo nền điều đó. Những ứng dụng giải trí của
Facebook có tính cộng đồng cao, thu hút người sử dụng. Theo thống kê
được thì có 75% người sử dụng ứng dụng để giải trí, 20% ý kiến cho
rằng ứng dụng thật sự phong phú và chỉ có 5% ý kiến cho rằng ứng
dụng phức tạp và khó sử dụng. Với thống kê như trên, có thể dễ dàng
nhận ra được sức hút của các ứng dụng trong mạng Facebook và việc
tạo nên các ứng dụng trên Facebook là rất cần thiết.
Trong đồ án này, em sẽ đi sâu vào tìm hiểu cách thức tạo dựng ứng
trên mạng x hội, cụ thể là mạng Facebook. Em sẽ trình bày một cách
chi tiết các đối tượng được nhà phát triển Facebook tạo ra để hỗ trợ
người viết ứng dụng..Trong ứng dụng này em sử dụng các API
Facebook để xây dụng chức năng kết bạn với danh sách người dùng,
kết bạn thông qua bạn bè, mời bạn bè vào nhóm, tag thành viên nhóm
vào bài viết.
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Marketing ngày nay đóng một vai trò trung tâm trong việc dịch chuyển
thông tin khách hàng thành các sản phẩm/dich vụ mới và sau đó định
vị những sản phẩm này trên thị trường. Các sản phẩm/dịch vụ mới là
câu trả lời của các công ty trước sự thay đổi sở thích của khách hàng và
cũng là động lực của sự cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng thay đổi,
nên các công ty phải có chính sách marketing phù hợp để làm hài lòng
và đáp ứng sự thay đổi đó. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt
Nam, marketing được xem như là một công cụ hỗ trợ hoạt động bán
hàng chủ yếu nhằm đạt mục tiêu bán hàng trong năm hơn là một định
hướng chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp, khả năng quản trị và
trình độ chuyên môn của các nhà quản trị bị hạn chế, họ không đủ sự tự
tin và trình độ chuyên môn để đánh giá xu hướng, cũng như tiềm năng
của thị trường để mà có thể vạch ra một chiến lược lâu dài cho doanh
nghiệp của mình, khả năng tài chính hạn hẹp cũng là một trong những
điểm hạn chế cơ bản của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
Điểm hạn chế này chính là sức ép làm cho các doanh nghiệp Việt Nam
hoạt động với ưu tiên là có thể tồn tại trong giai đoạn trước mắt hơn là
nhắm đến phát triển bền vững lâu dài trong tương lai. Vì vậy trong điều
kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp Việt Nam muốn
đứng vững trên thị trường nội địa và có thể cạnh tranh được với các đối
thủ từ nước ngoài thì những chính sách marketing phù hợp có ý nghĩa
hết sức quan trọng và cần thiết trong chiến lược kinh doanh mỗi doanh
nghiệp. Do đó em lựa chọn đề tài “Nghiên cứu về marketing và ứng
dụng facebook marketing tại Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Chìa
Khoá Xanh” làm đề tài của mình.
Mở đầu: Vấn đề an toàn, an ninh mạng không mới nhưng càng ngày
càng trở nên quan trọng cùng với sự phát triển theo chiều rộng và chiều
sâu của x hội thông tin. Lấy ví dụ đơn giản như gần đây rất nhiều
trang web, các hệ thống mạng ở Việt Nam bị hacker tấn công gây hậu
quả đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa các cuộc tấn công hiện nay ngày
một tinh vi, phức tạp và có thể đến từ nhiều hướng khác nhau. Trước
tình hình đó, các hệ thống thông tin cần phải có những chiến lược,
những giải pháp phòng thủ theo chiều sâu nhiều lớp. Sử dụng một
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NỘI DUNG TÓM TẮT
tường lửa với những công nghệ hiện đại và các chức năng có thể ngăn
chặn các cuộc tấn công của các hacker là một giải pháp hữu hiệu cho
các doanh nghiệp trong việc phát hiện, ngăn chặn các mối đe dọa nguy
hiểm để bảo vệ hệ thống mạng.
Kết quả: Là sinh viên ngành công nghệ thông tin, qua việc tìm hiểu và
nghiên cứu đề tài này, em đ trau dồi được thêm rất nhiều kiến thức về
việc sử dụng các giải pháp giám sát an ninh mạng nói chung và giải
pháp Splunk nói riêng. Em sẽ cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn
nữa về giải pháp Splunk để khai thác triệt để những tiện ích mà chương
trình mà nó mang lại
Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu nền tảng công nghệ GIS, từ đó
đưa ra các giải pháp về bản đồ trực tuyến, khả năng xây dựng ứng dụng
bản đồ trên cơ sở m nguồn mở và từ đó xây dựng website bản đồ trực
tuyến quản lý phòng trọ sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Mục tiêu nghiên cứu:
+ Tìm hiểu hệ thống thông tin địa lý - GIS, nghiên cứu các công cụ và
ngôn ngữ để hỗ trợ cho việc thiết kế mô hình bài toán.
+ Ứng dụng GIS vào trong quản lý các địa điểm phòng trọ trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về giới hạn địa lý: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin địa lý
hỗ trợ công tác quản lý các địa điểm phòng trọ sinh viên trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên.
+ Về phần mềm sử dụng: Sử dụng phần mềm Mapinfo và Google Map
API để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý các địa điểm phòng trọ sinh
viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngành công nghệ thông tin là một ngành khoa học đang trên đà phát
triển mạnh và ứng dụng rộng r i trên nhiều lĩnh vực. Cùng với xu hướng
phát triển của các phương tiện truyền thông như Báo, Radio… thì việc
sử dụng Internet ngày càng phổ biến. Internet giúp cho mọi người trên
thế giới thuận lợi khi tham gia vào mạng toàn cầu cũng và là môi trường
kinh doanh nhanh rẻ hiệu quả nhất, Internet giúp bạn cung cấp thông tin
về các tin tức tới khách hàng khi bạn ở bất cứ đâu do đó, việc xây dựng
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ra một Website hỗ trợ khách hàng là một việc rất cần thiết, giúp ta tiếp
nhận được nhu cầu của khách hàng cũng như quảng bá rộng r i đến mọi
người, Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu này em xin chọn đề tài: “Xây
dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng cho nhà hàng Hải Yến - Thái Nguyên”
làm đề tài cho đồ án của mình.
Ngày nay công nghệ phát triển, các công ty, tổ chức đều cần 1 website
để quảng bá dịch vụ. Nhà Hàng cũng vậy, để phát triển bền vững, cần
phải có website để dễ dàng tiếp cận tới khách hàng tiềm năng hơn. Với
lí do đó, tôi đ chọn đề tài “Sử dụng ngôn ngữ PHP và MySQL xây
dựng Website chuẩn SEO cho nhà hàng San Hô – Phổ Yên” làm đề tài
cho đồ án tốt nghiệp của mình.
Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ di động đ bùng nổ trong
vài năm gần đây. Các thiết bị cầm tay cũng đ trở nên gọn nhẹ và phổ
biến hơn trong x hội. Trong vài năm trở lại đây, hệ điều hành Android
ra đời và trở thành nền tảng di động thông minh phổ biến trên thế giới,
với sự kế thừa những ưu việt của các hệ điều hành ra đời trước đó và sự
hết hợp nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay. Cùng với sự
phát triển đó thì nhu cấu xử dụng các phần mềm xử lí ảnh tăng cao phục
vu cho công cuộc làm đẹp của mọi người trên mang x hội. Vì vậy em
chon đề tài xây dựng ứng dụng chỉnh sửa ảnh đơn giản để có thể đóng
góp một phần vào công cuộc đó.
Ngày nay nhờ sự bùng nổ của công nghệ thông tin, lịch sử nhân loại đ
bước sang một trang mới. Những thành tựu của ngành công nghệ thông
tin là vô cùng to lớn, nó đ chi phối và làm thay đổi mọi mặt của đời
sống x hội, làm cho cuộc sống của con người văn minh, hiện đại hơn.
Sự ra đời của internet chính là bước tiến vĩ đại của nhân loại, là yếu tố
quan trọng bậc nhất chi phối cuộc sống của chúng ta ngày nay. Nhờ có
internet thế giới trở nên „phẳng‟ hơn, ở mọi nơi trên trái đất chúng ta đều
có thể học tập và tìm kiếm thông tin.
Nội dung của khóa luận sẽ tập trung vào các mục tiêu chính sau:
- Đưa ra được một cái nhìn tổng quát về trình thu thập web (web crawler)
- Xây dựng một ứng dụng website tổng hợp thông tin có khả năng thu
thập các bản tin từ các trang báo lớn.
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Ngày nay, công nghệ thông tin đ có những bước phát triển mạnh mẽ
theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ
phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm
việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở công sở mà còn
ngay cả trong gia đình. Cổng thông tin điện tử trên Internet ra đời cùng
với việc Internet đang nhanh chóng lan rộng khắp toàn cầu, nó sẽ trở
thành công cụ chủ yếu và đắc lực cho việc trao đổi, tìm kiếm thông tin
trên phạm vi toàn thế giới. Bây giờ hầu như bất cứ nhu cầu nào của bạn
cũng đều có thể được đáp ứng ngay tức khắc. Với một máy tính cá
nhân có kết nối mạng, bạn có thể lướt trên các Website của các công
ty, cơ quan, các trang báo điện tử, thoải mái tìm kiếm các thông tin
mình cần ngay tại chỗ. Website bán hàng là trào lưu đ từ cách đây
khoảng 10 năm, khi mà các công ty đều muốn có một vị trí kinh doanh
"mặt tiền" internet, nơi mà họ có thể trưng bày thông tin, hình ảnh sản
phẩm của mình và hy vọng có người đi qua ghé vào và sẽ trở thành
khách hàng tiềm năng của họ. Do vậy, việc xây dựng ứng dụng bán
hàng trực tuyến là rất cần thiết. Qua thực tế cho thấy quảng cáo sản
phẩm trên Website và bán hàng trực tuyến là lựa chọn đúng đắn mang
lại nhiều lợi ích và không quá tốn kém so với những hình thức quảng
cáo khác
Ngày nay, công nghệ thông tin đ có những bước phát triển mạnh mẽ
theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ
phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm
việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở nơi làm việc mà
còn ngay cả trong gia đình. Đặc biệt là công nghệ thông tin được áp
dụng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, x hội… Ứng dụng công nghệ
thông tin và tin học hóa được xem là một trong yếu tố mang tính quyết
định trong hoạt động của quốc gia, tổ chức và trong cả các cửa hàng.
Nó đóng vai trò hết sức quan trọng và có thể tạo nên bước đột phá
mạnh mẽ.
Với sự bùng nổ thông tin trên internet, vai trò của các trang thông tin
điện tử trực tuyến càng trở nên quan trọng. Khác với báo chí truyền
thống có giới hạn thời gian cập nhật tin tức, các tờ báo trực tuyến đ
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NỘI DUNG TÓM TẮT
cung cấp được sự tiện lợi trong việc cập nhật và phát hành thông tin.
Về phía người dùng, họ có thể xem thông tin mọi lúc mọi nơi. Về phía
những người cung cấp thông tin, họ có thể dễ dàng cập nhật những tin
tức mới nhất, thời sự nhất.
Một trong những chuyên mục tin tức được nhiều người quan tâm chú ý
nhất hiện nay là tin tức thể thao. Cùng với sự hội nhập của các mặt
trong đời sống x hội, thể thao nước ta cũng đang ngày càng khẳng
định được vị thế của mình trên các giải lớn tầm cỡ châu lục. Song song
với đó là nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân đối với các
đội thể thao trong nước và quốc tế. Điều đó đ đặt ra yêu cầu và thách
thức cho các nhà phát triển website phải quan tâm, chú trọng hơn đến
chuyên mục này. Do vậy em lựa chọn xây dựng website giới thiệu tin
tức thể thao trong và ngoài nước cho đồ án này.
Ngày nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển cùng với sự phổ
biến về máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Bên cạnh đó, các ngày
dịch vụ cũng trở nên phát triển. Ở Việt Nam, các cửa hàng và nhà hàng
cũng dần được mở rộng nhưng chưa có nhiều hệ thống quản lý nhà
hàng trên website. Từ đó em quyết định tìm hiểu về html, css,
javascript, bootstrap và framework laravel để xây dựng hệ thống quản
lý cửa hàng.Trong đó:
- Khách hàng: có thể xem thông tin của của hàng trên website, đồng
thời có thể đặt bàn trước cho mình.
- Nhân viên lễ tân: phụ trách thanh toán, in hoá đơn. - Nhân viên chạy
bàn: Phụ trách đặt món cho khách hàng.
- Admin: là người quản trị hệ thống có quyên quản lý các sản phẩm,
nhân viên cũng như khách hàng của cửa hàng. Bên cạnh đó admin có
thể xem - thống kê doanh thu của từng thời điểm, từng bàn hoặc từng
sản phẩm.
- Kết quả đ đạt được:
+ Tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức lập trình
+ Giao diện thân thiện
+ Đáp ứng yêu cầu của khách hàng
- Hạn chế:
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+ Chưa xây dựng chức năng khuyến mại
+ Chưa xây dựng nhiều hình thức thanh toán
+ Khâu đặt bàn chưa chặt chẽ - Hướng phát triển:
+ Xây dựng thêm chức năng khuyến mại
+ Hỗ trợ các hình thức thanh toán khác
+ Kiểm soát chặt chẽ hơn khi đặt bàn trước
Ngày nay, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu
nhập bình quân đầu người đ tăng một cách đáng kể, nhu cầu giải trí
của mọi người cũng từ đó ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu đối
với cuộc sống. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó em đ thực hiện đề tài
này để đáp ứng sự kỳ vọng của nhiều người. Bên cạnh đó, công nghệ
thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và có tác động lớn đến hầu hết
các lĩnh vực trong cuộc sống. Để giúp cho việc quản lý và quảng bá
các địa điểm du lịch được dễ dàng và thuận tiện, giúp nhiều người có
thể tham khảo và biết đến nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở trong
nước nên em thực hiện đề tài: „Xây dựng website giới thiệu du lịch
trong nước‟.
Ngày nay, tự động hóa đang được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều
lĩnh vực trong đó công nghệ phần mềm nói chung và kiểm thử phần
mềm nói riêng cũng không ngoại lệ. Khi mà kiểm thử phần mềm vẫn
tiêu tốn một lượng lớn thời gian, kinh phí và nhân lực trong một dự án
phần mềm và song song với kiểm thử truyền thống và thủ công. Đề tài
được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu về kiểm thử phần mềm, kiểm
thử thủ công phần mềm.. Từ đó, thực hiện phân tích, xây dựng các
trường hợp kiểm thử cho các chức năng của một website để kiểm tra
khả năng thực hiện đúng và đủ của từng chức năng. Từ kết quả kiểm
thử đó có thể đánh giá được chất lượng của Website.
Ngày nay, tự động hóa đang được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều
lĩnh vực trong đó công nghệ phần mềm nói chung và kiểm thử phần
mềm nói riêng cũng không ngoại lệ. Khi mà kiểm thử phần mềm vẫn
tiêu tốn một lượng lớn thời gian, kinh phí và nhân lực trong một dự án
phần mềm thì song song với kiểm thử truyền thống và thủ công, sự ra
đời của các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động như Quick Test
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Professional, Nunit, Junit, Load Runner (thường dùng trong kiểm thử
hiệu năng), Jmeter, Selenium là tất yếu.
Selenium WebDriver là một công cụ kiểm thử ứng dụng Web tiêu biểu.
Đây là một công cụ m nguồn mở, mạnh mẽ hỗ trợ trên nền Web,
nhiều platform và các trình duyệt phổ biến. Công cụ này được phát
triển chủ yếu trong JavaScript và các công nghệ trình duyệt như HTML
và các khung hình, và do đó hỗ trợ tất cả các trình duyệt chính trên các
nền tảng. Selenium WebDriver có lẽ là một trong những công cụ tốt
nhất trên thị trường cho các ứng dụng Web. Điều đáng lưu ý là kiểm
thử phần mềm nói chung và kiểm thử Web nói riêng đều chưa được
phổ biến ở Việt Nam.
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Kiểm thử tự động
với Selenium
webdriver và kết
hợp kiểm thử thủ
công cho ứng dụng
web

Nguyễn Thị Phương

Đào Trần Chung

Ngày nay, tự động hóa được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực với mục
đích đa dạng khác nhau. Việc tự động hóa này giúp giảm được thời
gian, sự sai sót, và nguồn nhân lực cho mỗi dự án.
Ngành công nghệ thông tin, cụ thể là phát triển phần mềm cũng không
ngoại lệ.
Như chúng ta biết, để tạo ra sản phẩm công nghệ thông tin hay phần
mềm có chất lượng thì
hoạt động kiểm thử phần mềm đóng vai trò rất quan trọng, do vậy nhu
cầu tự động hoá quy trình kiểm thử phần mềm được đặt ra.
Qua thực tế cho thấy, việc áp dụng kiểm thử tự động hợp lý sẽ mang
lại thành công cho hoạt động kiểm thử phần mềm.
Kiểm thử tự động giúp giảm bớt công sức thực hiện, tăng độ tin cậy,
giảm sự nhàm chán và rèn luyện kỹ năng lập trình cho người kiểm thử.
Trong các công cụ kiểm thử tự động, không thể không nhắc đến
Selenium Webdriver.
Nó được biết đến là một công cụ kiểm thử tự động để kiểm thử ứng
dụng Web, có thể kiểm thử trên nhiều trình duyệt, hỗ trợ nhiều ngôn
ngữ lập trình, giao tiếp được với các công cụ kiểm thử khác như Junit,
TestNG (với Java) hay Nunit (với C#).
Với mong có cái nhìn xác thực, rõ ràng hơn về quy trình kiểm thử phần
mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm và tiếp cận với công cụ kiểm thử
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Xây dựng Website
bán và giới thiệu
sản phẩm + dịch vụ
cho phòng tập
GYM Phương
Nam-Thái Nguyên,
sử dụng framework
Wordpress

Nguyễn Văn Đạo

Nguyễn Văn Núi
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Dự án website thời
trang thực tế với
WebAPI,
AngularJS và
EntityFramework
Code Fist

Trần Thanh Tuấn

Đào Trần Chung
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tự động Selenium, đồng thời rèn kỹ năng làm việc tạo tiền đề định
hướng cho tương lai sau khi ra trường.
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin, đặc biệt
là Internet đ đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Việc xây dựng Website
đ trở thành một nhu cầu cấp thiết không chỉ là nhu cầu riêng của các
tổ chức cơ quan hay của các công ty mà đ trở thành một trào lưu
chung của toàn x hội.
Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm Web, nhà nhà
làm Web” thì việc có một Website để quảng bá cửa hàng hay một
Website cá nhân không còn là điều gì xa xỉ nữa. Thông qua Website
khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm mà mình cần một cách
nhanh chóng và hiệu quả.
Với công nghệ Word Wide Web, hay còn gọi là Web sẽ giúp bạn đưa
những thông tin mong muốn của mình lên mạng Internet cho mọi người
cùng xem một cách dễ dàng nhờ vậy mà việc quảng bá giới thiệu, bán
hàng cũng trở nên dễ dàng và thuận tiên hơn rất rất nhiều.
Kết quả đạt được:
- Tìm hiểu, cách sử dụng vận hành của m nguồn Wordpress
- Sử dụng framework Wordpress xây dựng hoàn thiện Website cho
phòng Gym Phương Nam.
Hướng nghiên cứu phát triển:
- Tạo cho các thành viên 1 trang cá nhân dạnh như Facebook, Instagram, …
để chia sẻ bí quyết tập luyện, thành công trong tập luyện, …
- Xây dựng trang Web quy mô lớn hơn với nhiều ứng dụng, chức năng...
Sử dụng các phương tiện, hình thức SEO website, mạng x hội, … để
marketing quảng bá website, đưa Website lên top các công cụ tìm kiếm
Ngày nay, website được cho là một thứ không thể thiếu đối với các
doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
Từ các cửa hàng nhỏ cho đến cho đến lớn đều đ chuẩn bị cho mình 1
website để quảng báo thương hiệu của mình,
cũng như giúp ích cho việc thao tác mua, bán trở nên đơn giản hơn bao
giờ hết.
Qua thời gian được học tập tại trường e cũng đ được học hỏi 1 số các
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Xây dựng ứng dụng
tra cứu thông tin du
lịch "Destination"
trên hệ điều hành
IOS

Dương Xuân Tùng
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Xây dựng website
quản lý nhà hàng
dịch vụ ăn uống

Phạm Thanh Hưng

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN
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công cụ để phát triển website.
Nhận thấy hiện nay sự phát triển của javascript là xu thế của mọi coder
trên thế giới vì tính đa dụng và tuỳ biến, dễ học của nó.
Bên cạnh đó là nền tảng .NET được microsoft phát triển từ rất lâu
mang lại hiệu năng và độ bảo mật cao.
Nguyễn Thu
Nghiên cứu, tìm hiểu về Swift/iOS, CoreData Framework là những
Phương
công nghệ khá phổ biến trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
Sử dụng được Sketch, Adobe Illustrator và Swift trong việc xây dựng
giao diện và ứng dụng.
Về ứng dụng đạt được là “Ứng dụng tra cứu thông tin du lịch
"Destination" trên hệ điều hành iOS” đ đạt được kết quả như sau:
- Xây dựng được giao diện hoàn chỉnh.
- Cho phép người dùng sử dụng các chức năng tìm kiếm, vẽ đường, tạo
và lưu lại địa điểm cá nhân.
- Dần từng bước xây dựng bản đồ du lịch Quốc Gia.
Quách Xuân Trưởng Nhà hàng là nơi mà thực khách đến để ăn uống, thưởng thức ẩm thực,
thưởng thức các dịch vụ đi kèm khác.Điều quan trọng ở đây là nhà
hàng không chỉ là nơi cung cấp cho khách những món ăn đồ uống mà
tại nhà hàng còn cung cấp các dịch vụ bổ sung với mức chất lượng cao.
Và chất lượng cao được biểu hiện ở nhiều yếu tố, một trong những yếu
tố quan trọng đó chính là cách phục vụ. Và cụ thể ở đây là quy trình
phục vụ tại bộ phận bồi bàn và bộ phận lễ tân
Vì vậy, em chọn và xây dựng đề tài “Xây dựng website quản lý nhà
hàng dịch vụ ăn uống” với mong muốn giúp nhân viên sử lý công việc
nhanh hơn tốn ít thời gian hơn trong công việc phục vụ khách hàng,
cùng với đó người quản lý nhà hàng việc quản lý được dễ dàng hơn,
nhanh chóng hơn và thuận tiện hơn cũng như tránh sai sót không mong
muốn.
Kết luận :
- Xây dựng được website quản lý nhà hàng
- Website có tính chất áp dụng thực tế cao
- Cần phát triển thêm nhiều chức năng hơn
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Thiết kế website
Lê Phúc Lâm
mua bán sách online
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Nguyễn Thị Duyên
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Nhiều cửa hàng sách đ áp dụng phương pháp bán hàng qua mạng để
khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin mà không cần tốn nhiều thời
gian và chi phí.Cửa hàng sách online Bookbuy ra đời mang thông tin
đến với mọi người với mục đích chính là giúp khách hàng có thể đặt
mua sách qua mạng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi
phí. Khách hàng đến với chúng tôi có thể lựa chọn một kho báu kiến
thức khổng lồ bao gồm hàng ngàn cuốn sách từ sách giáo khoa cho đến
sách khoa học cơ bản như sách lịch sử, sách địa lý, sách thiên văn học,
sách y học, sách ngoại ngữ..v.v. những cuốn sách bán chạy nhất hiện
nay, sách được báo chí giới thiệu, sách kinh tế, sách học làm người,
sách danh nhân, sách tâm lý nghệ thuật sống.v.v. Từ những vấn đề đặt
ra ở trên, em đ chọn đề tài: “Thiết kế website mua bán sách online”.
* Kết quả đạt được:
Sau thời gian thực hiện em đ hoàn thiện được đề tài “Xây dựng web
bán sách online” cho cửa hàng BOOKBUY với những kết quả làm
được như sau:
- Hệ thống website phần lớn cung cấp được các thông tin về sách,
những cuốn sách mới xuất bản, thông tin sách khuyến m i cũng như
một số loại sách bán chạy nhất hiện này trên thị trường.
- Website có đầy đủ một số chức năng cơ bản dành cho admin như
xem, sửa, xóa, cấp quyền quản trị cho người dùng; xem, sửa, xóa, thêm
sách, danh mục các loại sách…
Vì thế rất thuận lợi và tiết kiệm cho người dùng và cửa hàng trong việc
mua, bán các loại sách.
Ngoài ra, còn một số hạn chế nhất định do kiến thức cũng như thời
gian còn hạn hẹp như:
- Chưa đầy đủ các chức năng của một website mua bán sách online.
- Giao diện còn chưa đẹp.
* Hướng phát triển:
- Xây dựng một số chức năng khác như: giỏ hàng, thay đổi thông tin
người dùng.
- Thêm chức năng hỗ trợ ngôn ngữ để có thể khách hàng là người nước
ngoài có thể mua hàng online trên website.
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Xây dựng website
bán máy tính cho
công ty máy tính
Hưng Thịnh - Thái
Nguyên

Lê Văn Cương
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Xây dựng ứng dụng Trần Văn Cương
bán hàng online trên
nền tảng Android
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Nguyễn Văn Việt

Bùi Anh Tú
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- Thiết kế giao diện đẹp và thân thiện với người dùng.
- Áp dụng cho các cửa hàng bán sách, hỗ trợ bán sách online.
Như chúng ta đ biết, nhu cầu tìm kiếm, trao dổi thông tin và mua bán
qua mạng ngày càng phát triển mạnh mẽ, còn mọi tổ chức kinh doanh
đang hoạt động đều có một mục tiêu chung là lợi nhuận. Chính từ thực
tế đó, các doanh nghiệp cần chọn cho mình một giải pháp tối ưu để
quảng bá những sản phẩm của mình tới khách hàng. Thông qua
Website các doanh nghiệp có thể quảng bá rộng r i tên tuổi và thương
hiệu của mình với tất cả các khách hàng từ khắp mọi nơi, cập nhật
nhanh chóng, quản lý dễ dàng, và hiệu quả mà không mất nhiều thời
gian công sức. Với lý do đó em đ tìm hiểu và xây dựng Website bán
máy tính cho công ty máy tính Hưng Thịnh – Thái Nguyên.
Mục tiêu của đồ án:
Nắm bắt được những kiến thức cơ bản và tổng quan về ngôn ngữ lập
trình Web PHP & hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
Áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang Web bán máy tính cho
Công ty máy tính Hưng Thịnh – Thái Nguyên.
Như chúng ta đ thấy trong thị trường hiện nay thì việc cạnh tranh về
kinh doanh ngày càng trể nên quyết liệt và hầu hết những người kinh
doanh, những công ty lớn cho đến các cửa hàng bán lẻ đều rất chú tâm
đến việc làm thỏa m n khách hàng một cách tốt nhất.So với kinh doanh
truyền thống thì chi phí thấp hơn, hiệu quả đạt cao hơn.Hơn thế nữa
với lợi thế của công nghệ internet nên việc truyền tải thông tin về sản
phẩm nhanh chóng thuận tiện, càng tăng thêm lợi nhuận để loại hình
này phát triển và đến nhanh hơn với khách hàng.Biết được nhu những
nhu cầu đó chương trình “ Xây dựng ứng dụng bán điện thoại online
trên nền tảng Android” được xây dựng nhằm để đáp ứng cho mọi
người tiêu dùng và qua hệ thống ứng dụng này người dùng có thể đặt
mua các mặt hàng điện thoại ưu thích.Do đó với sự ra đời của ứng
dụng bán điện thoại online này, mọi người có thể mua hàng mọi lúc
mọi nơi mà không cần phải tới tận cửa hàng để mua. Trên thực tế cũng
đ có một số ứng dụng bán hàng này nhưng chủ yếu là các website.
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Trước thực tế đó em đ chọn đề tài “ Xây dựng ứng dụng bán điện
thoại online trên nền tảng Android” cho đồ án tốt nghiệp của mình.
Khảo sát hệ thống theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, công ty… Việc
bán hàng cần phải có tư duy, đầu óc kinh doanh và khả năng nhạy bén
nắm bắt thị trường. Một cửa hàng bán các mặt hàng không cần nhiều
nhân viên, khách hàng không cần trực tiếp đến mua hàng mà có thể tại
nhà truy cập vào ứng dụng trên điện thoại là có thể mua được hàng,
mua được sản phẩm mình cần. Xây dựng được một ứng dụng bán hàng
online tương đối hoàn chỉnh, phục vụ một cách hiệu quả cho người
dùng dựa trên việc sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
và xây dựng ứng dụng dựa trên sự kết hợp các ngôn ngữ PHP, HTML,
CSS, Lazavel , Java.
Ở Việt Nam hiện nay, việc lập trình game không còn xa lạ với nhiều
lập trình viên. Với thị trường Việt Nam khá rộng lớn với hơn 90 triệu
với đa phần là dân số trẻ nên thị trường về game cực kì rộng lớn, Với
thị trường này thì doanh thu mang lại sẽ cự kì lớn, năm 2014 đ hơn
500 tỷ và nó sẽ tăng dần theo thời gian, với số vốn đầu tư ban đầu
không cần nhiều, một chút kiến thức về đồ họa và một ít kinh nghiệm
về lập trình là có thể tạo ra những sản phẩm cho riêng mình mang
những dấu ấn riêng. Unity là một trong những game engine khá phổ
biến hiện nay, có khả năng phát triển trên đa nền tảng, trình biên tập có
thể chạy trên Windows và Mac Os, và có thể xuất ra game cho
Windows, Mac, iOS, Android,....Unity tạo ra nhiều loại game đa dạng,
hỗ trợ import rất nhiều mô hình định dạng khác nhau, hỗ trợ tạo mô
hình trực tiếp. Lượng tài liệu hướng dẫn rất nhiều, cộng đồng lớn và có
diễn đàn riêng. Unity có 2 phiên bản là Unity pro có tính phí và Unity
Free để người dùng dễ dàng lựa chọn, vì
vậy Unity không chỉ dành cho một công ty lớn chuyên nghiệp, mà kể
cả giới làm game không chuyên cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng.
Bởi các tính năng tuyệt vời và phổ biến của Unity nên trong bài báo
cáo này em xin tìm hiểu về đề tài “Xây dụng ứng dụng hướng dẫn trẻ
em nhận biết các con vật”.
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Hà Thị Hiền

Phạm Thị Liên

Xây dựng phần
mềm quản lý bán
hàng cho cửa hàng
giầy thể thao
T95Shoes

Cao Văn Tú

Mai Văn Hoàn

NỘI DUNG TÓM TẮT
Sự phát triển như vũ b o của CNTT đ tác động mạnh mẽ và to lớn đến
mọi mặt đời sống kinh tế x hội. Ngày nay, CNTT đ trở thành một
trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Với khả năng
số hoá mọi loại thông tin (số, đồ thị, văn bản, hình ảnh, tiếng nói, âm
thanh.), máy tính trở thành phương tiện xử lý thông tin thống nhất và
đa năng, thực hiện được nhiều chức năng khác nhau trên mọi dạng
thông tin thuộc mọi lĩnh vực: nghiên cứu, quản lý, kinh doanh. Những
ứng dụng của Công Nghệ Thông Tin trong lĩnh vực quản lý là những
ứng dụng vô cùng quan trọng. Nó không những giải phóng công sức
cho những người quản lý mà còn đem lại sự chính xác và nhanh nhạy
trong quản lý.
Sự phát triển như vũ b o của ngành công nghệ thông tin kéo theo đó là
các dịch vụ mạng ngày càng phát triển, mở rộng và hoàn thiện hơn, tuy
vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm song không ít tiện lợi từ công nghệ đem
lại cho x hội loài người sự nhanh chóng và chính xác... Không gian
làm việc Microsoft.Net tổng hợp bởi bốn bộ ngôn ngữ lập trìh: C#,
VB.NET, Managed C++, and J#.NET. ở đó có sự chồng gối lên nhau
của các ngôn ngữ, và được định nghĩa trong FCL (framework class
library). Hỗ trợ cho lập trình viên phát triển các ứng dụng mạng với
kích thước nhẹ và mạnh mẽ trong xử lý.
Dựa trên kiến thức lập trình mạng với C#, sự đa dạng của các dịch vụ
mạng với nhiều tính năng và đòi hỏi ngày càng cao. Từ ý tưởng áp
dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, bớt phần gánh nặng về sổ
sách cũng như đầu óc con người, đồ án này hướng đến xây dựng một
phần mềm quản lý bán hàng giầy dép, áp dụng cho các cửa hàng giầy
dép. Giúp các cửa hàng có thể dễ dàng hơn trong công việc quản lý
hàng hóa của cửa hàng mình. Chính vì vậy em đ lựa chọn đề tài: “Xây
dựng phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng giầy thể thao
T95Shoes” đề làm đồ án tốt nghiệp cho mình.
Ngoài ra, Đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng
giầy thể thao T95Shoes” được xây dựng trên ngôn ngữ C# và MySQL
các chức năng chưa được đầy đủ, nhưng đ góp phần nào vào việc
nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin trong vấn đề “Quản lý bán
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hàng”. Chương trình đ góp phần nào giải quyết được vấn đề an toàn
bảo mật dữ liệu mặc dù chưa triệt để. Công việc cập nhật, tìm kiếm dữ
liệu rất thuận lợi cho người sử dụng mỗi khi cập nhật hay tìm kiếm
những thông tin về hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp…
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Xây dựng hệ thống
quản trị mạng cho
khách sạn Habana
Thái Nguyên

Phạm Hoàng Lan

Nguyễn Thị Tuyển

Tại nhà thuốc Trung Kiên – nơi em đang làm việc – số lượng khách
hàng biết đến nhà thuốc có 80% là nhờ các nguồn như tìm kiếm trên
google, facebook hoặc các kênh truyền thông khác. Mặt khác, theo
thống kê của trang tìm kiếm google, hiển lượng người tìm kiếm các từ
khóa về sức khỏe ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Do đó, em
quyết định chọn đề tài:” Xây dựng hệ thống mạng lưới truyền thông
cho nhà thuốc Trung Kiên” để đáp ứng được nhu cầu xây dựng và phát
triển marketing online cho công ty.
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Nghiên cứu nền
tảng công nghệ
Blockchain ứng
dụng trong các hệ
thống tiền kỹ thuật
số

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Bùi Anh Tú

Tìm hiểu tổng quan về công nghệ Blockchain, đồng tiền số nói chung
và đồng tiền Bitcoin nói riêng. Một số lý thuyết toán học cơ bản, các
kỹ thuật chính liên quan tới công nghệ Blockchain và cũng như tiềm
năng ứng dụng thực tiễn
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Xây dựng website
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Nguyễn Thị Hảo Hảo

Nguyễn Quang Hiệp
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Xây dựng website
quản lý bán hàng
cho siêu thị Lan
Chi, Thái Nguyên

Triệu Trung Hiếu

Dương Thu Mây

Tìm hiểu về laravel và vận dụng kiên thức đ học được để xây dựng
website bán váy đầm công sở cho Mee Boutique-Thái Nguyên .Nội
dung của đề tài được chia làm 3 phần :
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Chương 2:Khảo sát và phân tích thiết kế.
Chương 3 :Demo chương trình.
Tin học đ và đang được phát triển rộng r i trong hầu hết các lĩnh vực
của nền kinh tế x hội. Việc ứng dụng rộng r i của tin học đ đem lại
những thành tựu vô cùng to lớn trong nhiều nghành, nhiều lĩnh vực
khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và lưu trữ. Trước tình hình
đó, là một sinh viên nghành công nghệ thông tin đang được học tập
trong ĐH CNTT& TT- Đại học Thái Nguyên em luôn có nguyện vọng
muốn đem những kiến thức mới về công nghệ thông tin áp dụng vào
đời sống nói chung và công tác quản lý nói riêng.
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Bắc

Nông Đình Minh

Nguyễn Thị Tuyển

Xây dựng và tối ưu
hóa website trên
công cụ tìm kiếm
google cho công ty
dược phẩm An
Nhiên - Hà Nội.

Đào Trung Dũng

Nguyễn Văn Núi

NỘI DUNG TÓM TẮT
Từ những hạn chế về hoạt động của các đại lý xổ số và các hiện tượng
tiêu cực trong việc mua bán xổ số của các đại lý, hệ thống Website ghi
xổ số trực tuyến hoạt động trên nền tảng Web sẽ hỗ trợ các quy trình
hoạt động như:
- Rút ngắn được thời gian việc ghi xổ số, giảm thời gian thanh toán cho
khách hàng
- Giảm thiểu chi phí trong việc phân phối đến các đại lý nhỏ lẻ …
- Giảm thiểu được tài nguyên khác như: Giấy mực để in phiếu …
- Giảm thiểu được các hoạt động tiêu cực của các đại lý phân phối như:
Nạn ghi đề, ôm đề; Nạn gian lận trong việc ghi vé xổ số …
Bên cạnh việc mang lại lợi ích cho công ty xổ số, hệ thống Website ghi
xổ số trực tuyến còn mang lại những giá trị thiết thực đến người chơi
xổ số như:
- Giảm thiểu thời gian đi lại của người chơi xổ số trong việc mua xổ số.
- Có tính minh bạch cao trong việc bảo mật, thống kê.
- Hệ thống giao dịch nhanh chóng, thanh toán thuận tiện có thể mọi lúc
mọi nơi
Từ những lợi ích đối với công ty và các lợi ích đối với người chơi, hệ
thống sẽ mang lại một sân chơi mới và có tính thu hút được người chơi
đến với loại hình xổ số kiến thiết, qua đó đẩy mạnh thị trường và mang lại
doanh thu cho công ty nói riêng và cho đất nước nói chung
Trong những năm gần đây Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ, vì
thế thương mại điện tử tại Việt Nam trong vài năm gần đây phát triển
rất mạnh. Vậy nên một website bán hàng là không thể thiếu với bất kỳ
một công ty hay
tổ chức, cá nhân nào. Vậy khi có website, làm sao để khách hàng có
thể dễ dàng tìm thấy nó một cách dễ dàng? Cách thức ở đây chính là
đạt được những vị trí đầu tiên trên các công cụ tìm kiếm đối với một từ
khóa nào đó về sản phẩm, dịch vụ mà người tiêu dùng tìm kiếm.
Công ty dược phẩm An Nhiên – Hà Nội là một công ty trẻ, và hiện nay
chưa có website chính thức để tiếp cận khách hàng. Nhưng với số
lượng đối thủ vô cùng lớn thì một website và tối ưu hóa nó để tiếp cận
khách hàng nhiều hơn là những điều vô cùng cần thiết với một công ty.
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Giang Văn Đạt
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Xây dựng website
bán hàng online
bằng Spring
framework

Trần Đạt

Nguyễn Văn Việt
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Xây dựng hệ thống
quản lý học viên
cho FPT Software

Trương Minh Vương

Bùi Anh Tú

NỘI DUNG TÓM TẮT
Trong thời đại công nghệ thông tin 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông
tin vào xây dựng một hệ thống truyền thông phù hợp, dành riêng cho
mỗi doanh nghiệp là thực sự rất cần thiết. Một hệ thống truyền thông
tốt sẽ mang lại sự quảng bá rộng r i đến thị trường, ngược lại, hệ thống
truyền thông kém chất lượng thì sự tương tác giữa doanh nghiệp với
khác hàng cũng kém, từ đó dẫn đến sự sụt giảm về lượng khách hàng
cũng như doanh số bán hàng.
Trong thời đại thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, việc ứng
dụng vào hoạt động “Website bán đồ ăn trên nền tẳng Spring
Framework” đ mang lại nhiều ý nghĩa như: -Website giúp những
người ít có thời gian nấu ăn có nhiều thời gian cho công việc cũng như
nghỉ ngơi nhiều hơn. - Website là nơi tiếp nhận những phản ánh yêu
cầu của khách hàng. và là nơi chăm sóc cho khách hàng đ đang sử
dụng dịch vụ cho nhà hàng. - Là nơi quảng bá thông tin dịch vụ .. cho
nhà hàng. - Tăng doanh thu cho nhà hàng. - Nhà quản lý có thể thống
kê các sản phẩm bán chạy một cách nhanh nhất giúp cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của mình trở nên tốt hơn.
Trong thời gian hội nhập kinh tế thị trường, công nghệ thông tin là một
trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tạo dựng thành công
của một doanh nghiệp. Do vậy nhu cầu tuyển dụng nhân lực công nghệ
thông tin rất cao phù hợp với tình hình hoạt động, quản lí và liên kết giữa
các công ty. Ngành Công nghệ Thông tin truyền thông Việt Nam đang
bước vào những năm mà cơ hội của kỷ nguyên kinh tế số với tiềm năng
phát triển còn rất lớn. Nếu tranh thủ tận dụng và phát huy hết tiềm năng
bằng cách đào tạo bài bản, vận dụng phương pháp đào tạo thực tế, có sự
đầu tư cho đội ngũ sinh viên được tiếp cận với những chương trình
nghiên cứu thực tiễn thì hiệu quả mang lại vô cùng lớn. Chính vì vậy,
việc đầu tư cho lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực tất yếu cần phải có
những phương tiện hỗ trợ để quản lí một cách rõ ràng, chính xác, nhanh
và tiện lợi cho cả người tuyển sinh, quản lí, nhà đầu tư và học viên trực
tiếp tiếp nhận sự đào tạo. Khi đó, học viên có thể trực tiếp tra cứu được
những quyền lợi và trách nhiệm của mình. Rất nhiều trung tâm đào tạo
đang mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ học viên, tối ưu được
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nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất và nhân viên, giúp việc tổ chức
quản lý thuận tiện hơn. Thấy được nhu cầu đó hệ thông quản lý học viên
của FPT Software được xây dựng, phát triển với mục tiêu nâng cao tính
chuyên nghiệp trong khâu quản lý, tiếp thị của trung tâm đào tạo, quản lý
toàn bộ quy trình chăm sóc và hỗ trợ học viên. Hệ thống quản lí học viên
của FPT Software được ứng dụng trong việc quản lý hoạt động của các
trung tâm đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức với chi phí
hợp lý. Xuất phát từ thực tế trên, tôi trọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản
lý học viên cho FPT Software”
Trong vài năm trở lại đây, điện toán đám mây đ tạo ra một cuộc cách
mạng trong ngành công nghiệp máy tính. Ngành kiểm thử phần mềm
theo xu hướng đó cũng phát triển dựa trên nền tảng đám mây. Kiểm
thử phần mềm sử dụng môi trường đám mây, kiểm thử những phần
mềm hướng điện toán đám mây. Kiểm thử phần mềm dựa trên nền tảng
đám mây mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các công ty phần mềm bởi
rất nhiều lợi ích mà nó mang lại nhưng cũng gặp không ít thách thức.
Nhận thấy đây là hướng phát triển của ngành kiểm thử trong tương lai,
em thực hiện đề tài: Nghiên cứu các phương pháp kiểm thử phầm mềm
hướng cloud để đi sâu vào tìm hiểu hướng kiểm thử này. Tìm hiểu sâu
hơn về kiểm thử phần mềm dựa trên nền tảng đám mây, những lợi ích
cũng như thách thức. Các phương pháp kiểm thử phần mềm dựa trên
nền tảng đám mây mà chủ yếu là các phương pháp kiểm thử phi chức
năng. Đồ án của em đi sâu tìm hiểu về phương pháp kiểm thử tải ( một
trong những phương pháp kiểm thử hiệu suất) và đề xuất sử dụng một
công cụ thực hiện kiểm thử tải ( đây là một công cụ kiểm thử được xây
dựng trên nền tảng điện toán đám mây để kiểm thử ứng dụng được xây
dựng trên nền tảng điện toán đám mây- Google Driver): LoadStorm.
Vấn đề an toàn, an ninh mạng không mới nhưng càng ngày càng trở
nên quan trọng cùng với sự phát triển theo chiều rộng và chiều sâu của
x hội thông tin.Trước tình hình đó, các hệ thống thông tin cần phải có
những chiến lược, những giải pháp phòng thủ theo chiều sâu nhiều lớp.
Sử dụng một tường lửa với những công nghệ hiện đại và các chức năng
có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của các hacker là một giải pháp
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hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong việc phát hiện, ngăn chặn các mối
đe dọa nguy hiểm để bảo vệ hệ thống mạng. Để hoàn thành được mục
tiêu, đề tài của em tập trung nghiên cứu tổng quan về hệ thống giám sát
mạng. Nghiên cứu về hệ thống phát hiện xâm nhập, xây dựng mô hình
mạng sử dụng IDS để giám sát an ninh mạng. Phân tích một số cuộc
tấn công xâm lược từ đó hình thành các tập luật phát hiện và ngăn chặn
tương ứng.
Với công nghệ Word Wide Web, hay còn gọi là Web sẽ giúp bạn đưa
những thông tin mong muốn của mình lên mạng Internet cho mọi
người cùng xem một cách dễ dàng với các công cụ và những ngôn ngữ
lập trình khác nhau. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép
chúng ta xây dựng các trang Web đáp ứng được các yêu cầu của người
sử dụng. PHP (Personal Home Page) là kịch bản trên phía trình chủ
(Server Script) cho phép chúng ta xây dựng trang Web trên cơ sở dữ
liệu. Với nhiều ưu điểm nổi bật mà PHP và MySQL được rất nhiều
người sử dụng.
Với lí do đó, được sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy: Th.S Nguyễn
Văn Việt , em đ chọn đề tài “Xây dựng website quảng bá sản phẩm
đặc sản Cam canh Bắc Giang bằng ngôn ngữ PHP và MYSQL”.
Tóm tắt hoạt động của hệ thống mà dự án sẽ được ứng dụng:
- Là một Website chuyên bán các sản phẩm về cam cho các cá nhân và
doanh nghiệp
- Là một Website động, các thông tin được cập nhật theo định kỳ.
- Người dùng truy cập vào Website có thể xem, tìm kiếm, mua các sản
phẩm,hoặc đặt hàng sản phẩm cam
- Các sản phẩm được sắp xếp hợp lý. Vì vậy người dùng sẽ có cái nhìn
tổng quan về tất cả các sản phẩm hiện có.
- Người dùng có thể xem chi tiết từng sản phẩm cam(có hình ảnh minh
hoạ sản phẩm).
- Khi đ chọn được món hàng vừa ý thì người dùng click vào nút cho
vào giỏ hàng hoặc chọn biểu tượng giỏ hàng để sản phẩm được cập
nhật trong giỏ hàng.
- Chương 1: Cơ sở lý thuyết
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- Chương 2: Xây dựng ứng dụng thực tế
. Mục đích của dự án
- Đáp ứng nhu cầu mua bán ngày càng phát triển của x hội, xây dựng
nên một môi trường làm việc hiệu quả.
- Thúc đẩy phát triển buôn bán trực tuyến.
- Rút ngắn khoảng cách giữa người mua và người bán, tạo ra một
Website trực tuyến có thể đưa nhanh thông tin cũng như việc trao đổi
mua bán các sản phẩm qua mạng.
- Việc quản lý hàng trở nên dễ dàng.
- Sản phẩm được sắp xếp có hệ thống nên người dùng dễ tìm kiếm sản
phẩm
Với mục đích thiết kế một ứng dụng quản lý thông minh dành cho
đối tượng người dùng bao gồm: Giảng viên, trợ giảng, quản trị viên:
Tìm hiểu về HĐH iOS.
Xây dựng ứng dụng phần mềm trên hệ điều hành iOS hiển thị thông tin
của trung tâm cho người dùng.
Ứng dụng cho phép giảng viên, trợ giảng, học viên, quản trị viên tra
cứu thông tin về buổi học, chi tiết các khoan chi tiêu một cách nhanh
chóng và thuận tiện thông qua ứng dụng “New Horizons”... Và giúp
trung tâm lưu trữ lại toàn bộ những thông tin cần thiết…
Với nhu cầu trao đổi thông tin bắt buộc các cơ quan, tổ chức phải hòa
mình vào mạng Internet thì vấn đề an toàn và bảo mật thông tin trở
thành vấn đề ưu tiên hàng đầu. Ngày nay, các biện pháp an toàn thông
tin cho máy tính cá nhân cũng như các mạng nội bộ đ được nghiên
cứu và triển khai song bên cạnh đó, vẫn thường xuyên có các cuộc tấn
công mạng xảy ra, nhiều tổ chức bị đánh cắp thông tin gây nên hậu quả
nghiêm trọng
Từ nhu cầu phát triển, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức phải hòa mình vào
mạng toàn cầu song vẫn phải đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình
kết nối, vì vậy em đ quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng
Nessus trong kiểm thử bảo mật” nhằm mục đích tìm hiểu công cụ
Nessus, bước đầu tiếp cận với Penetration testing để tiếp tục cho công
việc sau khi tốt nghiệp.
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Với sự phát triển một cách nhanh chóng như vũ b o của công nghệvà
internet của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì game gần như
không còn là một khái niệm xa lạ đối với mỗi cá nhân, ngược lại còn
cảm thấy rất gần gũi trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể bắt
gặp những trò chơi trên những thiết bị công nghệ nhỏ nhất cho đến
những thiết bị công nghệ cao hơn.
Nhưng để xây dựng được các trò chơi có chất lượng tốt cả về mặt hình
ảnh và âm thanh, cần mất rất nhiều thời gian và công sức.Từ đó, Game
Engine ra đời giải quyết các vấn đề vướng mắc.Game Engine cung cấp
một bộ các công cụ phát triển trực quan và có thể tái sử dụng từng
thành phần trong đó. Các môi trường này ngoài mặt hỗ trợ chúng ta các
cảnh vật, nhân vật, các hiệu ứng đặc biệt, cùng với những công cụ xây
dựng sẵn giúp phát triển trò chơi nhanh và dễ dàng hơn..
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Với việc những chiếc điện thoại thông minh đang ngày càng được sử
dụng nhiều hơn nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng.
Từ một chiếc điện thoại thông thường chỉ được cài đặt sẵn vài ba ứng
dụng của nhà sản xuất thì nay với các thiết bị chạy các hệ điều hành
nhúng (Android, iOS, v.v.) ta có thể dễ dàng đáp ứng được các nhu cầu
của người dùng bằng cách cài thêm các phần mềm bên thứ ba mà
không gây ra trở ngại nào. Từ đây lại đặt ra một vấn đề hiển nhiên là
kiểm thử các phần mềm chạy trên di động này để xem chúng có đáp
ứng được các yêu cầu đề ra ban đầu hay không trước khi phát hành sản
phẩm tới tay người tiêu dùng.
Mục đích của đồ án: Đề tài tìm hiểu cơ sở lý thuyết về kiểm thử nói chung
và kiểm thử trên di động nói riêng cũng như cách triển khai công cụ kiểm
thử phần mềm tự động để giảm nhân lực kiểm thử và đảm bảo chất lượng
phần mềm hơn với công việc kiểm thử bằng tay. Mục tiêu chính của đề tài
là nghiên cứu về kiểm thử trên thiết bị di động.
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Website đặt sân bóng trực tuyến cho trung tâm dịch vụ bóng đá trường
ĐH CNTT&TT Thái Nguyên với mục đích khắc phục bất cập của hệ
thống cũ trong khâu quản lý đặt sân, giúp cho khách hàng chủ động được
thời gian, người quản lý sân quản lý dịch vụ đặt sân dễ dàng hơn. Đề tài
được xây dựng giao diện dựa trên m nguồn mở Wordpress, xây dựng các
chức năng chính trên ngôn ngữ PHP, hệ quản trị CSDL MySQL. Kết quả
đạt được: demo với các chức năng: đăng ký, đăng nhập, đặt sân, quản lý
tài khoản, quản lý đặt sân; Hướng phát triển: xây dựng thêm các chức
năng hợp lý đ được hội đồng góp ý, mở rộng quy mô quản lý các sân
bóng thuộc tỉnh Thái Nguyên.
WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập
trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL).
WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi
Michel Valdrighi. Cái tên WordPress được đề xuất bởi Christine
Selleck, một người bạn của nhà phát triển chính Matt Mullenweg.
SEO là viết tắt của cụm từ “Search Engine Optimization” hay theo
nghĩa tiếng việt thì còn gọi là “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”.
SEO là quá trình tối ưu nội dung văn bản và cấu trúc website nhằm mục
đích nâng cao thứ hạng website hay trang web cụ thể trong các trang kết
quả của công cụ tìm kiếm (VD: Google, Yahoo, Bing,..)
Hiện nay, nhu cầu sử dụng website làm kênh thông tin, quảng bá sản
phẩm trở nên phổ biến, nhưng không phải website nào cũng được mọi
người biết đến nếu không sử dụng kênh quảng cáo marketing online.
Các website có thể sử dụng marketing hiệu quả là các website chuẩn
SEO thân thiện với công cụ tìm kiếm. Với các website bình thường,
website thuần thường không được đánh giá cao và việc quảng bá trở
nên khó khăn và tốn kém không được sử dụng.
Với người sử dụng không biết lập trình thì việc tối ưu website là gặp
nhiều khó khăn và mất thời gian.
Đối với các website chuẩn SEO ngày càng được ưa chuộng và dịch vụ
thiết kế website chuẩn SEO được rất nhiều công ty thiết kế web cung
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cấp đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Các website chuẩn SEO hỗ trợ cho những người làm marketing online
thực hiện công việc marketing trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn đồng thời
tiết kiệm thời gian việc tối ưu hóa website đặc biệt dễ dàng hơn với người
dùng là những người không biết gì về lập trình.
Giải quyết vấn đề nhu cầu website chuẩn SEO cũng như hỗ trợ những
người làm marketing, những người không hiểu về code tiết kiệm thời gian
quá trình thiết kế và tối ưu hóa code website. Đề tài này sẽ xây dựng nên
website bán hàng chuẩn SEO thân thiện với người dùng và công cụ tìm
kiếm Search Engene, thông báo phản hồi tới khách hàng khi đặt hàng
thành công. Đảm bảo các chức năng của một website thương mại điện tử,
giao diện thân thiện, sử dụng dễ dàng.
Đầu vào đầu ra hệ thống
- Đầu vào: Yếu tố xây dựng lên website chuẩn Seo, thông tin các sản phẩm
- Đầu ra: Website chuẩn Seo, hiển thị các sản phẩm
ĐỒ ÁN : "Ứng ựng Wordpress để xây dựng Website chuẩn SEO"
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Đại học

Xây dựng ví điện tử
di động đóng cho
trang shop bán đồ
tập thể thao.

Nguyễn Văn Ban

Bùi Thị Thanh
Xuân

Xây dựng ứng dụng ví điện tử đa nền tảng (iOS/Android) bằng
ReactNative và web admin (ReactJS) cung cấp các chức năng cơ bản
Xem số dư tài khoản, nạp tiền vào tài khoản qua thẻ ngân hàng, chuyển
khoản và thanh toán nhanh qua m QR.

6) Luận văn cao học (chuyên ngành khoa học máy tính K15)

TT
1

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
Cao học

TÊN ĐỀ TÀI

Kỹ thuật tìm kiếm
ảnh trên cơ sở
biểu đồ màu mờ

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN
Trần Quốc Bảo

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN
PGS. TS Đặng Văn
Đức

NỘI DUNG TÓM TẮT
Luận văn tập trung trình bày kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên một biểu đồ
màu mới, được gọi là biểu đồ màu mờ (Fuzzy Color Histogram-FCH),
ứng dụng các thuật toán, hàm tập mờ. Các phương pháp này sẽ giúp

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
loại bỏ những phép tính lớn không cần thiết, mang lại độ chính xác hơn
và kết quả thực nghiệm sẽ cho thấy hiệu quả của việc tìm kiếm ảnh,
nhất là trên CSDL ảnh lớn.
Luận văn giới thiệu khái quát về các khía cạnh an ninh của IoTs, những
ứng dụng đ và đang triển khai, làm rõ một số nguy cơ, thách thức và
đưa ra các biện pháp phòng vệ và hướng giải quyết cho an ninh IoTs
trong tương lai.

Nghiên cứu tổng
quan những vấn
đề an ninh chính
trong mạng
Internet of Things
(IOTS)
Khai phá đồ thị
con phổ biến và
ứng dụng

Đoàn Minh Cảnh

TS. Nguyễn Tuấn
Minh

Hoàng Việt Dũng

TS. Nguyễn Long
Giang

Cao học

Ứng dụng máy
trạng thái trong
quản lý giao tác

Đàm Thị Thanh Hằng

PGS.TSKH Nguyễn
Xuân Huy

5

Cao học

Nguyễn Ngọc Hiệp

TS. Nguyễn Hải
Minh

6

Cao học

Vongphachanh
Kamoubonh

TS. Vũ Đức Thái

Tìm hiểu một số kỹ thuật hiển thị mô hình 3D như: Kỹ thuật hiển thị
mô hình Impostor, kỹ thuật hiển thị mô hình Occlusion-Culling; kỹ
thuật hiển thị mô hình Bump mapping. Ứng dụng phần mềm 3Ds max
trong thiết kế mô hình 3D. Sử dụng các dữ liệu ảnh thu thập và các
công cụ liên quan tạo nên khi di tích trong PATUXAY.

7

Cao học

Xây dựng hệ hỗ
trợ xác định thực
đơn khẩu phần
dinh dưỡng phòng
bệnh béo phì cho
trẻ dưới 6 tuổi
Một số kỹ thuật
hiển thị mô hình
3D và ứng dụng
hiển thị mô hình
3D di tích Patuxay
Nghiên cứu
phương pháp rút
gọn văn bản và

Ma Ngọc Khánh

PGS.TS Phùng
Trung Nghĩa

Nghiên cứu các lý thuyết đ có để phân tích, đánh giá về các tính chất,
các luật rút gọn, chuyển đổi cú pháp đối với ngôn ngữ ký hiệu Việt
Nam. Dựa trên các cơ sở lý thuyết và các phân tích, đánh giá sẽ nghiên
cứu cài đặt thực nghiệm các thuật toán rút gọn, chuyển đổi cú pháp này

2

Cao học

3

Cao học

4

Luận văn đưa ra tổng quan về mạng x hội và bài toán phát hiện cộng
đồng mạng x hội, cũng như những hướng tiếp cận điển hình cho bài
toán phát hiện cộng đồng. Luận văn chú trọng trình bày chi tiết về
thuật toán Light-FSG.
Tập trung nghiên cứu tìm hiểu khái quát cơ sở dữ liệu phân tán, các bài
toán cập nhật nhiều bản sao. Ngoài ra còn tìm hiểu về máy trạng thái
và các nghi thức thỏa thuận. Từ đó xây dựng chương trình ứng dụng
máy trạng thái để quản lý các giao tác một cách hiệu quả.
Tìm hiểu hệ thống khẩu phần dinh dưỡng của trẻ em, xác định nguy cơ
và cách phòng chống béo phì ở trẻ, từ đó mô hình hóa được bài toán,
thiết kế được chương trình hỗ trợ cho việc lên thực đơn dinh dưỡng.
Hoàn thành các chức năng cơ bản của hệ thống hỗ trợ xác định khẩu
phần dinh dưỡng.

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

8

Cao học

9

Cao học

10

Cao học

11

Cao học

TÊN ĐỀ TÀI

chuyển đổi cú
pháp ngôn ngữ ký
hiệu Việt Nam
Nghiên cứu
phương pháp Trí
tuệ tính toán xây
dựng mô hình lập
luận và ứng dụng
trong chẩn đoán
Bát Cương
Dự báo chuỗi thời
gian mờ dựa trên
đại số gia tử và
ứng dụng dự báo
tuyển sinh cho
trường Cao đẳng
sư phạm Nam
Định
Nghiên cứu xây
dựng lược đồ chữ
ký số trên cơ sở bài
toán phân tích số
Nghiên cứu một
số phương pháp
tìm kiếm xấp xỉ và
xây dựng ứng
dụng hỗ trợ lựa
chọn phản biện
cho tạp chí
KH&CN - Đại
học Thái Nguyên

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
và xây dựng phần mềm hỗ trợ rút gọn và chuyển đổi cú pháp ngôn ngữ
ký hiệu Việt Nam.

Vũ Tùng Lâm

PGS.TS Nguyễn
Hoàng Phương

Áp dụng phương pháp trong trí tuệ tính toán để trợ giúp chẩn đoán
bệnh , đặc biệt là việc áp dụng kết hợp các luật Dương và luật Âm
trong chẩn đoán bát Cương trong Y học cổ truyền Việt Nam.

Lại Văn Lãm

TS. Nguyễn Duy
Minh

Luận văn nghiên cứu việc sử dụng dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên
đại số gia tử với các giá trị ngữ nghĩa định lượng là một hướng đi khác
trong các ứng dụng của Đại số gia tử.

Cao Hùng Phương

TS. Nguyễn Ngọc
Cương

Luận văn xây dựng thành công một chương trình thực hiện ký và xác
thực chữ ký số theo đúng thuật toán. Tìm hiểu chung về bài toán phân
tích số, tìm hiểu chuẩn chữ ký số dựa trên bài toán phân tích số và hàm
băm.

Trần Thái Sơn

TS. Nguyễn Đình
Dũng

Luận văn nghiên cứu một số bài toán lựa chọn phản biện tự động cho
Hội nghị khoa học đ được công bố và một số thuật toán tìm kiếm xấp
xỉ và ứng dụng giải bài toán hỗ trợ lựa chọn phản biện cho Tạp chí
Khoa học. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ lựa chọn phản biện bài báo cho
Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên.

12

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
Cao học

13

TT

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

Tìm hiểu xây
dựng một thuật
toán giấu tin mật
và ứng dụng

Vũ Thị Tâm

TS. Hồ Văn Canh

Cao học

Tích hợp quan hệ
trội trong bài toán
ra quyết định

Vũ Trọng Thể

PGS. TS Nguyễn
Tân Ân

14

Cao học

Nguyễn Đức Văn

TS. Nguyễn Duy
Minh

15

Cao học

Doungphachan
Vilasone

TS. Vũ Đức Thái

Tìm hiểu một số kỹ thuật hiển thị mô hình 3D như: Kỹ thuật hiển thị
mô hình Impostor, kỹ thuật hiển thị mô hình Occlusion-Culling; kỹ
thuật hiển thị mô hình Bump mapping. Ứng dụng phần mềm 3Ds max
trong thiết kế mô hình 3D. Sử dụng các dữ liệu ảnh thu thập và các
công cụ liên quan tạo nên khu di tích trong HOR PHA KEO.

16

Cao học

Nông Tiến Công

PGS.TS Đoàn Văn
Ban

Tập trung nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn phương pháp xây dựng
một mô hình tóm tắt văn bản tiếng Việt hiệu quả.

17

Cao học

Đào Thành Chuyên

TS. Nguyễn Ngọc
Cương

Luận văn tập trung vào việc tìm hiểu, khảo sát, đánh giá và đưa vào
ứng dụng một phương pháp tóm tắt đa văn bản phù hợp với ngôn ngữ
tiếng Việt trong đơn vị công tác. Sử dụng mô hình đồ thị có trọng số
nhưng thêm vào đó là trọng số của câu tại mỗi nút.

18

Cao học

Giải pháp tối ưu
các tham số định
lượng ngữ nghĩa
của Đại số gia tử
và ứng dụng cho
bài toán lập luận
xấp xỉ mờ trong
điều khiển
Mô phỏng không
gian di tích Hor
pha keo Viêng
Chăn bằng đồ họa
3D
Tóm tắt văn bản
dựa vào trích xuất
câu
Tìm hiểu kỹ thuật
tóm tắt đa văn bản
tiếng Việt sử dụng
mô hình đồ thị
Nghiên cứu một
số phương pháp

Dương Văn Cường

TS. Vũ Việt Vũ

Nghiên cứu vấn đề trích chọn đặc trưng từ ảnh từ đó áp dụng thuật toán
học máy nhằm giải quyết bài toán đề xuất. Ứng dụng của lớp bài toán

Đề tài tập trung tìm hiểu và xây dựng một thuật toán giấu tin mật vào
ảnh kỹ thuật số sao cho lượng thông tin giấu được nhiều và đồng thời
có mức độ an toàn cao, tức là ảnh có chứa tin mật và ảnh gốc khác
nhau có thể chấp nhận được để ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực
khác nhau.
Nghiên cứu về quan hệ trội và phương pháp tích hợp quan hệ trội có
tính đến trọng số của các tiêu chí. Trên cơ sở đó xây dựng ứng dụng trợ
giúp quyết định tuyển dụng ứng viên tại Trung tâm CNTT và TT Thái
Bình.
Tập trung nghiên cứu các kiến thức chung nhất về biến ngôn ngữ và
mô hình mờ, Đại số gia tử, phương pháp lập luận xấp xỉ mờ sử dụng
ĐSGT và giải thuật di truyền dùng để tìm kiếm các tham số tối ưu của
các ĐSGT.

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

19

Cao học

20

Cao học

21

Cao học

22

Cao học

23

Cao học

TÊN ĐỀ TÀI

trích chọn đặc
trưng của ảnh và
ứng dụng trong
bài toán phân loại
trạng thái cảm xúc
khuôn mặt
Ứng dụng phân
cụm dữ liệu trong
quản lý bảo hiểm
tại công ty Bảo
Việt Nhân Thọ Hà
Nội
Kỹ thuật tìm kiếm
video theo nội
dung
Mô hình 3D và
một số kỹ thuật
mô hình hóa 3D
trong mô phỏng
Phương pháp phát
hiện mặt người sử
dụng đặc trưng
HOG
Nghiên cứu
phương pháp biến
đổi thông tin
người nói trong
tiếng nói dùng kỹ
thuật phân r theo
thời gian

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
phân loại, nhận dạng trạng thái cảm xúc khuôn mặt như: tương tác
người-máy, phân tích cảm xúc, video tương tác…

Đỗ Phương Dung

PGS. TS Nguyễn
Tân Ân

Luận văn đề cập đến một số thuật toán phổ biến, thông dụng và ứng
dụng thuật toán Kmean để phân cụm dữ liệu với khách hàng bảo hiểm.

Lê Hương Giang

PGS. TS Đặng Văn
Đức

Nguyễn Thị Hằng

PGS.TS. Đỗ Năng
Toàn

Nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm video theo nội dung, tập trung nghiên
cứu kỹ thuật tách lia video hay phân đoạn video thành các shot, định
danh các khung frame được mỗi lia và chỉ số hóa và tìm kiếm theo đặc
trưng của các khung frame.
Luận văn trình bày các khái niệm cơ bản của thực tại ảo và mô phỏng
cũng như các ưu, nhược điểm của nó, qua đó nêu bật tầm quan trọng và
những thành tựu đ đạt được của thực tại ảo và mô phỏng trong cuộc
sống ngày nay.

Đinh Quang Huy

TS. Nguyễn Toàn
Thắng

Luận văn đề xuất sử dụng đặc trưng HOG kết hợp với SVM trong việc
phát hiện mặt người từ ảnh và video. Trong đó tập trung chính vào
công đoạn phát hiện mặt người trên video.

Thân Thế Huyến

PGS.TS Phùng
Trung Nghĩa

Luận văn nghiên cứu về thông tin người nói trong tiếng nói và các kỹ
thuật biến đổi tiếng nói theo thời gian. Trong đó tập trung nghiên cứu
các vấn đề lý thuyết về thông tin người nói và phương pháp xử lý, biến
đổi tín hiệu tiếng nói, kỹ thuật phân r theo thời gian và ứng dụng
trong biến đổi thông tin người nói.

24

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO
Cao học

25

Cao học

26

Cao học

27

Cao học

28

Cao học

29

Cao học

TT

TÊN ĐỀ TÀI

Mô hình Markov
ẩn và ứng dụng
xây dựng hệ thống
nhận dạng tiếng
nói
Nhận diện khuôn
mặt sử dụng
wavelet và
Principle
Component
Analysis (PCA)
Nghiên cứu kĩ
thuật SIFT trong
tích trọn đặc
trưng, xây dựng
ứng dụng tìm
kiếm ảnh
Nghiên cứu một
số phương pháp
phân cụm nửa
giám sát ứng dụng
cho bài toán phân
cụm dữ liệu web
server logs
Nghiên cứu
phương pháp tra
cứu ảnh nhanh sử
dụng phân cụm
phổ
Nghiên cứu

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT

Nguyễn Thị Thu
Huyền

TS. Vũ Vinh Quang

Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng Việt
liên tục với hướng tiếp cận mẫu thống kê dựa vào mô hình Markov ẩn
(HMM).

Vũ Thái Linh

TS. Nguyễn Toàn
Thắng

Luận văn nghiên cứu thuật toán PCA dựa trên chuyển đổi Wavelet và
ứng dụng phát triển theo hướng xây dựng bộ ảnh tập huấn. Từ cơ sở tự
tập huấn, sử dụng các thuật toán để tiến hành so khớp và nhận dạng
khuôn mặt của từng người trong camera.

Hoàng Hà Hải Nam

TS. Vũ Vinh Quang

Nghiên cứu đặc trưng SIFT để tối ưu hóa chất lượng tìm kiếm ảnh.
Luận văn tập trung khảo sát phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh
trong tìm kiếm và xếp hạng ảnh. Nghiên cứu mô hình tìm kiếm K láng
giềng gần nhất kết hợp độ đo tương đồng về khoảng cách giữa các
vector đặc trưng từ đó tiến hành xây dựng mô hình thực nghiệm tìm
kiếm ảnh sản phẩm trên phần mềm Matlab.

Nguyễn Đức Ngọc

TS. Vũ Việt Vũ

Nội dung của luận văn nhằm nắm được quy trình giải bài toán trong
lĩnh vực khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức đặc biệt là bài toán khai
phá dữ liệu web đối với tập dữ liệu ghi vết người dùng.. Nghiên cứu và
nắm bắt các thuật toán cơ bản về phân cụm cũng như phân cụm nửa
giám sát.

Nguyễn Thị Thanh
Thủy

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Quỳnh

Luận văn tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh, tra cứu ảnh dựa vào nội
dung, tìm hiểu một số thuật toán học không giám sát và đi sâu nghiên
cứu thuật toán phân cụm phổ . Trên cơ sở đó cài đặt chương trình thử
nghiệm.

Nguyễn Văn Toàn

PGS.TS. Nguyễn
Hữu Quỳnh

Nhiệm vụ chính của luận văn là nắm vững kiến thức tổng quan của lĩnh
vực xử lý ảnh, đi sâu nghiên cứu lĩnh vực tra cứu ảnh dựa vào nội

TT

TRÌNH
ĐỘ
ĐÀO
TẠO

30

Cao học

31

Cao học

TÊN ĐỀ TÀI

phương pháp tra
cứu ảnh sử dụng
phân cụm gia tăng
với phản hồi liên
quan
Nghiên cứu một
số kỹ thuật và
công cụ kiểm thử.
Ứng dụng trong
kiểm thử tự động
ứng dụng Web
Các thuật toán
quản lý khóa chốt
trong CSDL phân
tán

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI THỰC
HIỆN

HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG
DẪN

NỘI DUNG TÓM TẮT
dung, tìm hiểu một số thuật toán học không giám sát, nghiên cứu thuật
toán phân cụm gia tăng và đưa vào hệ thống tra cứu ảnh dựa vào nội
dung.

Nguyễn Thị Kim
Tuyến

TS. Nguyễn Văn
Núi

Tổng quan về kiểm thử phần mềm và vấn đề đảm bảo chất lượng phần
mềm. Giới thiệu một số công cụ kiểm thử phần mềm và ứng dụng công
cụ hỗ trợ kiểm thử Selenium Webdriver trong kiểm thử ứng dụng web.

Đỗ Thị Lợi

PGS.TSKH Nguyễn
Xuân Huy

Nghiên cứu, tìm hiểu khái quát cơ sở dữ liệu phân tán, giao tác và các
trạng thái của giao tác. Ngoài ra tìm hiểu về giao dịch và cách xử lý
đồng thời phân tán. Từ đó xây dựng chương trình thể hiện các thuật
toán quản lý khóa chốt phân tán trong cơ sở dữ liệu phân tán.

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
TT
1

Tên đơn vị đặt hàng đào tạo

Số lượng

Công ty cổ phần tập đoàn EDX

300-500

Trình độ đào tạo
Đại học

Chuyên ngành đào tạo
Thương mại điện tử

Kết quả đào tạo
Đang thực hiện

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
TT

Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Số lượng đại biểu tham dự

1

Hội thảo ICTC 2017

12/2017

Trường ĐH CNTT&TT

150

2

Hội nghị NCKH năm học 2017-2018

5/2018

Trường ĐH CNTT&TT

130

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

Nhiệm vụ cấp Tỉnh (01 nhiệm vụ)
1

Nhiệm vụ KH&CN cấp
tỉnh Thái Nguyên, tên
nhiệm vụ: Xây dựng cơ
sở dữ liệu trực tuyến
phục vụ phát triển kinh
tế, x hội tỉnh Thái
Nguyên.

- Chủ nhiệm nhiệm
vụ: TS. Nguyễn Văn
Tảo.
- Thành viên: 135
người.

Tổ chức
tham gia
phối hợp
thực hiện:
Viện Công
nghệ
thông tin Viện Hàn
lâm Khoa
học
và
Công nghệ
Việt Nam.

30 tháng, kể 21.185.287.931 1. Hệ thống CSDL trực tuyến tích hợp liên
từ
tháng
ngành tỉnh Thái Nguyên, bao gồm:
10/2017 đến
- Hệ thống phần cứng;
tháng 4/2020
- Hệ thống phần mềm ứng dụng;
- M nguồn của toàn bộ phần mềm ứng dụng;
- Tài liệu đặc tả thiết kế hệ thống.
2. Bộ dữ liệu ban đầu của hệ thống, bao gồm:
- Các danh mục dữ liệu dùng chung;
- Từ điển dữ liệu;
- Dữ liệu tổng hợp ban đầu cho 10 chuyên
ngành;
- Dữ liệu văn bản đ số hóa.
3. Các tài liệu liên quan, bao gồm:
- Tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn,
quy trình dữ liệu của TNDB;
- Tài liệu khảo sát và đánh giá hiện trạng;
- Tài liệu phân tích thiết kế;

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng;
- Tài liệu hướng dẫn quản trị;
- 03 bài báo khoa học.
4. Hội thảo, đào tạo, chuyển giao hệ thống:
- Tổ chức 05 buổi hội thảo;
- Đào tạo 02 thạc sĩ;
- Tổ chức các lớp đào tạo quản trị, đào tạo
người sử dụng tại Thái Nguyên cho các đối
tượng người sử dụng là l nh đạo và chuyên
viên.

Đề tài cấp Bộ (03 đề tài)
1

Nghiên cứu hệ thống rút Phùng Trung Nghĩa
gọn văn bản, chuyển đổi
cú pháp và biểu diễn đồ
họa 3D ngôn ngữ ký
hiệu Việt Nam

2016-2017
(gia hạn đến
tháng
6/2018)

2

Nghiên cứu khả năng Quách Xuân Trưởng
bảo mật thông tin tại
tầng vật lý và đánh giá
hiệu quả của hoạt động
của mạng không dây
dựa trên các ràng buộc
nhiễu và khả năng

2017-2018

300.000.000 - 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên
ngành quốc tế thuộc danh mục ISI
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên
ngành quốc tế
- Bài báo đăng trên tạp chsi chuyên ngành
trong nước: 01
- Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học: 01
- Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ - Đào tạo 02 Học
viên Cao học
250.000.000 - Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh
mục ISI
- Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo
trong nước hoặc quốc tế
- Hướng dẫn 01 học viên cao học bảo vệ thành
công luận văn thạc sĩ
- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

truyền/nhận năng lượng
không dây

3

Nghiên cứu xây dựng Lê Sơn Thái
hệ thống trợ giúp trưng
bày hiện vật tại Bảo
tàng văn hóa các dân
tộc Việt Nam tại Thái
Nguyên dựa trên công
nghệ thực tại ảo

2017-2018

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

- 01 mô hình lý thuyết và chính sách điều
khiển công suất truyền tín hiệu đảm bảo khả
năng bảo mật thông tin và hiệu suất hoạt động
dựa trên các ràng buộc nhiễu trong mạng vô
tuyến nhận thức
- 01 Mô hình lý thuyết mạng không dây có
khả năng truyền/nhận năng lượng. Mô hình
hóa toán học và đánh giá hiệu suất hoạt động
của hệ thống dựa trên trên các điều kiện ràng
buộc
- 01 Công thức toán học để đánh giá nhanh
hiệu suất và mối liên hệ giữa các tham số
trong các hệ thống được xem xét và các hệ
thống tương đương
- 01 Các chương trình mô phỏng nhằm kiểm
nghiệm lại độ tin cậy của các công thức tìm được
500.000.000 - 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
- 01 luận văn thạc sĩ
- Cơ sở dữ liệu hiện vật: Tài liệu kỹ thuật, số
liệu của hiện vật, mô hình 3D hiện vật
- Phần mềm trưng bày ảo theo
chủ đề

Đề tài cấp Đại học (02 đề tài)
1

Nghiên cứu và xây Nguyễn Văn Núi
dựng mô hình dự đoán
vị
trí
Protein
Sumoylation

2018-2019

150.000.000 Sản phẩm khoa học:
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước
ngoài: 02
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong
nước: 01 bài báo đăng tạp chí khoa học được

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
Hội đồng CDGSNN tính tối đa 0,5 điểm.
- Số bài báo khoa học đăng kỷ yếu hội thảo
quốc tế: 01 bài đăng kỷ yếu quốc tế có phản
biện.
- Số bài báo khoa học đăng kỷ yếu hội thảo
quốc gia: 01 bài đăng kỷ yếu quốc gia có phản
biện.
Sản phẩm đào tạo: hướng dẫn 01 luận văn
thạc sĩ.

2

Nghiên cứu hệ thống Dương Chính Cương
giám sát hoạt động hỗ
trợ chăn nuôi gia súc sử
dụng nền tảng Internet
kết nối vạn vật

2018-2019

150.000.000 Sản phẩm khoa học:
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước
ngoài: 02 bài báo.
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên
ngành trong nước: 01 bài báo đăng trên tạp chí
chuyên ngành quốc gia (Được Hội đồng
CDGSNN cho tối đa 0,75 điểm).
Sản phẩm đào tạo: hướng dẫn 01 luận văn
thạc sĩ, hỗ trợ 01 NCS.
Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống giám sát hoạt
động hỗ trợ chăn nuôi gia súc sử dụng nền
tảng Internet kết nối vạn vật.

2018

11.000.000 + Chương trình thử nghiệm với ngôn ngữ lập
trình Python trên 2 bộ dữ liệu lớn
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế nằm
trong danh mục Scopus

Đề tài cấp Cơ sở (21 đề tài)
1

Cải tiến thuật toán tối Bùi Thị Thanh Xuân
ưu không lồi giải bài Hoàng Quang Trung
toán suy diễn hậu
nghiệm với mô hình
Latent
Dirichlet
Allocation

TT
2

3
4

5

6

7

8

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Phát triển nguồn lực
giảng viên lý luận chính
trị ở Đại học Thái
Nguyên - thực trạng và
giải pháp
Tóm tắt câu trả lời trong hệ
thống hỏi đáp cộng đồng
Nghiên cứu mối quan
hệ tương quan giữa vốn
đầu tư trực tiếp nước
ngoài FDI đối với
ngành Công nghiệp
Thái Nguyên
Nghiên cứu các thước
đo về sự tương đồng
phong cách của các đối
tượng 3D
Nghiên cứu nhận dạng
tín hiệu điện n o sử dụng
mạng nơ ron nhân tạo

Đặng Thị Kim Dung
Phùng Thanh Hoa

2018

2.000.000 01 bài báo khoa học (có chỉ số ISSN) đăng
trên tạp chí Đại học

Hà Thị Thanh

2018

Nguyễn Thị Hằng
Đinh Thị Nguyên
Trần Thu Phương

2018

11.000.000 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế nằm trong
danh mục Scopus
9.000.000 - Mô hình quy trình hậu cần đầu vào mới
- Bài báo đăng tạp chí Khoa học và Công
nghệ được Hội đồng CDGSNN cho từ 0,75
điểm trở lên

Nông Thị Hoa

2018

2.000.000 01 bài báo khoa học ở hội thảo cấp Quốc gia
có phản biện hoặc tạp chí KHCN Đại học Thái
Nguyên

Dương T Mai Thương
Nguyễn Phương Huy
Dương Thu Mây

2018

Trần Minh Thành
Nguyễn Thị Bích
Ngọc
Nguyễn Trần Ánh
Ứng dụng và đánh giá Ngô Văn Mạnh
hiệu quả nhóm các Trần Minh Liên

2018

9.000.000 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
01 chương trình máy tính mô tả kết quả huấn
luyện mạng nơ ron cho nhận dạng tín hiệu
EEG
2.000.000 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia được
HĐCDGSNN cho tối đa 0,5 2018điểm
Bài học từ vựng và bài luyện tập từ vựng

Nghiên cứu thiết kế các
bài học từ vựng dựa trên
ứng dụng web Quizlet
và Edmodo

phương pháp dạy học môn
bóng rổ cho sinh viên
trường ĐHCNTT&TT

Thời gian
thực hiện

2018

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

2.000.000 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên
ngành.

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

9

Nghiên cứu ứng dụng Dương Thúy Nga
của tranh khắc gỗ trong
thiết kế đồ họa

2018

10

Yếu tố vô hình và hữu Nguyễn Quang Minh
hình trong tác phẩm sơn
dầu

2018

11

Không gian trong tranh Trịnh Ngọc Hà
và các hình thức biểu
hiện
Thiết kế cân điện tử
Hồ Mậu Việt

2018

Tìm hiểu về nền tảng
Intel Edison và thiết kế
ứng dụng trong hệ thống
tưới tiêu nông nghiệp
Nghiên cứu và thiết kế
thiết bị AutoLock từ xa
ứng dụng trong nhà
thông minh
Điều khiển ổn định dây
chuyền hệ thống cân
băng định lượng phòng
thực hành khoa Công
nghệ Tự động hóa
Nghiên cứu Z-Stack của
TI ứng dụng thiết kế,
xây dựng nút cảm biến
không dây theo chuẩn

Nguyễn Thế Dũng
Bế Hoàng Yến

2018

Đào Tô Hiệu
Trần Xuân Trọng
Trần Hồng Hải

2018

Đỗ Thị Mai
Hoàng Thị Thương

2018

Đặng Văn Ngọc

2018

12
13

14

15

16

2018

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

2.500.000 Bộ tranh đồ họa ứng dụng khắc gỗ tham gia
triển l m mỹ thuật cấp Tỉnh hoặc cấp Khu vực
do hội văn học nghệ thuật tỉnh hay hội mỹ
thuật Việt Nam tổ chức
2.500.000 Tác phẩm sơn dầu có yếu tố hữu hình và vô
hình được trưng bày tại triển l m mỹ thuật do
hội mỹ thuật cấp tỉnh hoặc trung ương tổ chức
(kích thước: 90 cm X 100 cm)
2.500.000 01 bức tranh được trưng bày tại triển l m Mỹ
thuật do Hội Mỹ thuật hay Hội Văn học nghệ
thuật tổ chức (kích thước: 60 cm X 80 cm)
2.100.000 Thiết bị phần cứng cân điện tử sử dụng vi điều khiển
và cảm biến trọng lực. Chương trình điều khiển
4.720.000 Mô hình hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp
ứng dụng nền tảng Intel Edison
3.500.000 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học được hội
đồng chức danh giáo sư nhà nước chấm tối đa
0,5 điểm.
- Thiết bị AutoLock.
4.210.000 - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí KHCN
của ĐHTN.
- Thiết bị giám sát hệ thống cân băng định lượng.
- Chương trình điều khiển và giám sát hệ thống.
3.795.000 - 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và
Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.
- Chương trình giao diện trên máy tính;
chương trình nhúng cho phần cứng.

TT

17

18

19

20

21

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ
ZigBee dựa trên nền
tảng CC2530
Thiết kế phần mềm
giám sát và điều khiển
biến tần MM440 qua
phương thức USS tại
phòng
thực
hành
C5_207
Nghiên cứu tính toán hệ
động lực cho ô tô
Hybrid

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Bùi Tuấn Anh
Lê Mạnh Hữu
Hoàng Thị Hải Yến

2018

Lương Quang Huy

2018

Nguyễn Thị Oanh
Phạm Thị Liên
Nguyễn Thị Thanh
Tâm
Đánh giá một số nhân tố Đàm Phương Thảo
tác động đến chính sách Nguyễn Tiến Mạnh
cổ tức của một số công
ty cổ phần xây dựng
niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam

2018

Nghiên cứu chuỗi thời Nguyễn văn Giáp
gian không dừng và ứng Lý Thu Trang
dụng cho một số trường
hợp số liệu kinh tế - xã
hội tại Thái Nguyên

2018

Nghiên cứu phương
pháp liên kết đỉnh trong
dữ liệu phổ cộng hưởng
từ hạt nhân NMR

2018

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

- 01 mạng cảm biến không dây bao gồm 05
nút cảm biến.
2.000.000 - 01 bài báo đăng trên Tạp chí KHCN của Đại
học Thái Nguyên.
- 01 chương trình điều khiển và giám sát hệ
thống.
2.000.000 - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí KHCN
được HĐCDGSNN công nhận cho tối đa 0,5
điểm.
- Phần mềm mô phỏng hệ động lực cho ô tô
hybrid
2.000.000 - 01 bài báo khoa học đăng trên mục kết quả
nghiên cứu, tạp chí Khoa học và Công nghệ,
Đại học Thái Nguyên.
- 01 Chương trình mô phỏng.
2.000.000 - Bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và Công
nghệ, Đại học Thái Nguyên
- Chương trình máy tính mô phỏng thuật toán
trong các lĩnh vực chuyên ngành.
- Mô hình các nhân tố ảnh hưởng
- Bộ dữ liệu đ phân tích
9.000.000 - Bài báo đăng tạp chí Khoa học Công nghệ
được HĐCDGSNN công nhận và cho từ 0,75
điểm trở lên

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

Đề tài cấp Sinh viên (51 đề tài)
1

2

3

4

5

6

7

8

Nghiên cứu thuật toán Pavlidis
và ứng dụng phát hiện vùng
contours trên ảnh Y tế
Nghiên cứu và xây
dựng hệ thống quét m
độc trực tuyến
Nghiên cứu mật khẩu sử
dụng một lần và ứng dụng
trong xác thực giao dịch
ngân hàng trực tuyến
Xây dựng module giải
quyết bài toán nhận
dạng biển số xe
Ứng dụng data mining
để hỗ trợ sinh viên chọn
môn học
Nghiên cứu các trang
web bán chạy trên
httts://themeforest.net.
Ứng dụng thiết kế
website trong lĩnh vực
thương mại điện tử
Thiết kế bộ điều khiển
từ xa gập gương tự
động cho ô tô
Thiết kế hệ thống lò
nung cao tần

Dương Anh Tú

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

Nguyễn
Thắng

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

Đào Thị Huệ
Phạm Thị Liên
Đinh Hồng Ngọc

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

Lê Văn Sáu

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

Bùi Quang Thế

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

Nguyễn Văn Tuân

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

Phạm Thành Trung
Trần Tiến Dũng
Nguyễn Duy An
Nguyễn Duy An
Đặng Phúc Tiệp
Trương Văn Tuấn

2018

2.200.000 Sản phẩm phần cứng: Bộ gập gương tự động

2018

2.100.000 Sản phẩm phần cứng: Hệ thống Lò nung cao
tần

Hoàng

TT
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10
11

12

13

14

15

16

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Xây dựng mô hình IoT
(Internet of things)
trong lĩnh vực nhà
thông minh, qua sóng
wifi và smart phone
Xây dựng mô hình chỉ
dẫn b i đỗ xe tự động
Nghiên cứu chế tạo
cánh tay Robot điều
khiển theo chuyển động
cánh tay người
Thiết kế hệ thống mở
mái che tự động sử
dụng thời gian thực và
bộ thu phát sóng RF
Bộ điều khiển sạc tấm
pin năng lượng mặt trời
MPPT
(Maximum
Power Point Tracking)
Xây dựng mạng cảm
biến không dây thu thập
thông số môi trường
nước ứng dụng trong
nuôi trồng thủy sản
Thiết kế mạch giao tiếp
sử dụng chuẩn RS485

Nguyễn
Mạnh
Cường
Lê Đình Quốc

2018

2.800.000 Sản phẩm phần mềm: Phần mềm giám sát và
điều khiển các thiết bi của nhà thông minh.
Sản phẩm phần cứng: Bộ điều khiển trung tâm
cho nhà thông minh

Đào Văn Hải
Đào Tiến Đạt
Đào Văn Hoàng
Hứa Văn Bình

2018

2.000.000 Sản phẩm phần cứng: Mô hình tự động chỉ
dẫn nơi đỗ xe tự động
2.700.000 Sản phẩm phần cứng: cánh tay rô bốt hoạt
động như một cánh tay con người

Nguyễn Văn Toàn

2018

2.100.000 Sản phẩm phần cứng: Mạch tích hợp điều
khiển động cơ, hệ thống mở mái che tự động.

Lê Đình Quốc
Nguyễn
Mạnh
Cường

2018

2.800.000 Sản phẩm phần cứng: Mạch tích hợp điều
khiển cho sạc tấm pin năng lượng mặt trời

Phạm Văn Quang
Trần Văn Tư
Nguyễn Thị Thùy
Dương

2018

2.900.000 Sản phẩm phần mềm: Chương trình mô phỏng
thu nhận dữ liệu rồi gửi lên web
Sản phẩm phần cứng: Mạng cảm biến không
dây thu thập thông số môi trường nước

2018

2.000.000 Sản phẩm phần cứng: Mạng RS485 tối thiểu
gồm 3 nút (1 nút chủ và 2 nút con).
Sản phẩm phần mềm: Chương trình điều
khiển bao gồm 3 nút.
3.000.000 Sản phẩm phần mềm: Bảng điều khiển kết nối
với PC.

Nông Văn Lê
Nguyễn Văn Diệm
Phạm Quang Chung
Nguyễn Sĩ Lộc
Hệ thống giám sát và Nguyễn Văn Sơn
quản lý thức ăn chăn Nông Hoàng Trình

Thời gian
thực hiện

2018

2018

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ
nuôi cho gia súc

17

Nghiên cứu công nghệ định
vị GPS và ứng dụng đo đạc
trên diện tích rộng lớn

18

Nghiên cứu thiết kế
thiết bị chỉ đường cho
người mù
Xây dựng hệ thống làm
mát bằng nước cho
động cơ CNC và giám
sát trên máy tính
Thiết kế thiết bị làm
mát máy tính thông
minh
Thiết kế và chế tạo hệ thống
giám sát quá trình vận
chuyển hàng hóa đông lạnh
Xây dựng hệ thống
chống gian lận thi cử
công nghệ cao

19

20

21

22

23

24

Thiết kế mô hình hệ
thống chiếu sáng công
cộng thông minh
Thiết kế các Module
thực hành ứng dụng với
Board Mini Breakout
Intel Edison

Người chủ trì và các
thành viên
Phí Văn Cần
Nguyễn Đình Nam
Đỗ Xuân Hoàn
Nguyễn Tiến Đông
Tạ Văn Hậu
Nguyễn Tiến Đông
Tạ Văn Hậu
Đỗ Xuân Hoàn
Ninh Văn Hoạt
Trần Chiến Dũng
Đỗ Mạnh Cường
Dương Quang Minh
Nguyễn Duy Phương
Hoàng Trọng Đoan
Nông Văn Hậu
Nguyễn Văn Hoàng
Vi Văn Tầm
Vũ Văn Quân
Nguyễn Thị Bích
Ngọc
Nguyễn Đức Thịnh
Phạm Minh Tuấn
Vũ Thị Thủy Ngân
Lê Xuân Thiện
Lò Văn Như
Nguyễn Thùy Dung
Nguyễn Đình Chiến

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

2018

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

Sản phẩm phần cứng: Mô hình hệ thống giám
sát và cung cấp thức ăn chăn nuôi cho gia súc
2.700.000 Sản phẩm phần cứng: Thiết bị định vị GPS và
ứng dụng đo đạc diện tích

2018

2.600.000 Sản phầm phần cứng: Thiết bị hỗ trợ dò
đường, phát hiện vật cản và định vị GPS

2018

1.800.000 Sản phẩm phần mềm: Phần mềm giám sát và
điều chỉnh nhiệt độ
Sản phẩm phần cứng: Thiết bị đo và làm mát
động cơ
1.800.000 Sản phẩm phần cứng: Thiết bị tự động làm
mát cho máy tính khi nhiệt độ cao

2018

2018

3.000.000 Sản phẩm phần cứng: Hệ thống giám sát quá
trình vận chuyển hàng hóa đông lạnh

2018

2.400.000 - Sản phẩm phần mềm: Phần mềm điều khiển
và hiển thị kết quả
- Sản phẩm phần cứng: Mạch phát hiện sóng
điện thoại
3.200.000 Sản phẩm phần cứng: Mô hình hệ thống chiếu
sáng công cộng

2018

2018

3.400.000 Sản phẩm phần cứng: Module thực hành, hoạt
động tốt

TT
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26

27

28

29
30

31

32

33

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Thiết kế máy chấm Nguyễn Thị Phượng
công bằng vân tay và Hằng
thẻ RFID
Nguyễn Thị Kim Thi
Lương Văn Tuyển
Thiết kế Thiết bị đo và Trần Thị Ánh
cảnh báo cường độ tia Ngô Anh Tuấn
tử ngoại UV
Nguyễn Thị Hảo
Châm
Nghiên
cứu
chuẩn Đặng Văn Hùng
truyền thông Lora và Cao Thị Phượng
ứng dụng
Thiết kế và chế tạo mô Vy Văn Cường
hình hệ thống chiếu Hoàng Mạnh Quân
sáng thông minh cho Nguyễn Văn Thắng
các đô thị tại Việt Nam
Thiết kế và thi công ổ Nịnh Tố Oanh
cắm điện hẹn giờ
Nguyễn Anh Tú
Thiết kế thiết bị theo dõi Vi Thị Phương
độ rung động và sụt lún Lành Minh Huấn
trong quan trắc địa chất
Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo

2018

Thiết kế hệ thống quan Đồng Văn Thắng
trắc môi trường tự động Nguyễn Văn Quang
Đỗ Văn Sơn
Nghiên cứu, thiết kế Trần Thế Bảo
máy lắc sinh hóa
Bàn Thị Huệ Anh
Nguyễn Thị Phương Thủy
Ứng dụng IoT trong Nguyễn Đức Phúc
việc nâng cao an toàn Tạ Văn Lực
giao thông đường sắt
Vũ Hồng Nhung

2018

2018

2018

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

3.000.000 - Sản phẩm phần mềm: Giao diện giám sát
trên nền Web.
- Sản phẩm phần cứng: Phần cứng mạch điện
tử
1.900.000 - Sản phẩm phần mềm: Ứng dụng điều khiển
giám sát trên điện thoại Android
- Sản phẩm phần cứng: Phần cứng mạch điện
tử
3.000.000 Sản phẩm phần cứng: Nút cảm biến đo các
thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh
sáng) theo chuẩn truyền thông Lora.
2.500.000 Sản phẩm phần cứng: Mô hình hệ thống chiếu
sáng thông minh tại các đô thị.

2018

1.500.000 Sản phẩm phần cứng: Phần cứng mạch điện tử

2018

2.000.000 Sản phẩm phần cứng: Phần cứng mạch điện tử

2018

2.900.000 - Sản phẩm phần mềm: Giao diện giám sát
trên nền web
- Sản phẩm phần cứng: Phần cứng mạch điện tử

2018

3.100.000 Sản phẩm phần cứng:
trong sinh hóa

2018

3.000.000 Sản phẩm phần cứng: Mô hình sản phẩm ứng
dụng IoT trong việc nâng cao an toàn giao
thông đường sắt

Máy lắc ứng dụng

TT
34

35

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ
Thiết kế và chế tạo hệ
thống hỗ trợ nuôi trồng
thủy sản
Nghiên cứu, thiết kế
Robot tra hạt tự động

Người chủ trì và các
thành viên

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

2018

3.200.000 Sản phẩm phần cứng: Hệ thống hỗ trợ nuôi
trồng thủy sản.

Lương Duy Long
Hoàng Quang Vinh
Bế Hoàng Yến
Phạm Văn Trường
Triệu Thị Trang
Ma Văn Thiện
Nguyễn Thị Phương
Trần Thu Hằng
Nguyễn Thị Nhật Hạ

2018

4.900.000 Sản phẩm phần cứng: Robot gieo hạt tự động

2018

2.500.000 Sản phẩm phần cứng: Thiết bị đo và cảnh báo
quá nhiệt cho lò hơi

2018

1.000.000 Phần mềm ứng dụng

2018

1.000.000 Phần mềm ứng dụng

2018

1.000.000 Phần mềm ứng dụng

Thiết kế thiết bị đo và
cảnh báo quá nhiệt cho
lò hơi

37

Nghiên cứu và ứng
dụng Microsoft Excel
trong phân tích nhóm
chỉ tiêu tài chính về khả
năng thanh toán và khả
năng sinh lời tại Công
ty Cổ phần Đầu tư và
Thương mại TNG - Chi
nhánh Thái Nguyên
Ứng dụng Công nghệ Ngô Thị Phương
thông tin vào Công tác
lưu trữ và chia sẻ tài
liệu tại Công ty TNHH
Bê Tông và Xây lắp
Petrolimex - Hưng Yên
Nghiên cứu xây dựng Nguyễn Đức Tú
một ứng dụng trên
mạng x hội (Facebook)
phục vụ marketing cho
doanh nghiệp

39

Thời gian
thực hiện

Vũ Bá Dũng
Trần Quốc Tuấn

36

38

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

TT

Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

40

Nghiên cứu một số mô Nông Thị
hình về phân bổ nguồn Hương
lực trong một số doanh
nghiệp vừa và nhỏ tỉnh
Thái Nguyên

41

Xuân

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

2018

1.000.000 Phần mềm ứng dụng

Xây dựng phần mềm hệ Lý Thị Chang
thống kế toán tài sản cố Trần Thị Phương
định bằng Excel nhằm Nguyễn Thị Nguyệt
nâng cao hiệu quả công
tác kế toán tài sản cố
định tại Công ty TNHH
Xuân
Thủy,
Thái
Nguyên

2018

1.000.000 Phần mềm ứng dụng
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Tác động của toàn cầu Nguyễn Thị Bảo Yến
hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế đến ngành công
nghiệp Thái Nguyên

2018

2.000.000 Bài báo đăng trên tạp chí KHCN
Phần mềm mô phỏng

43

Ứng dụng công nghệ Trần Thị Hoài Ninh
thông tin trong công tác
quản lý văn bản đi - đến
tại UBND thị x Đông
Triều, Quảng Ninh

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

44

Giải pháp nâng cao hiệu Phạm Thị Thúy Hải
quả công tác tuyển dụng
nhân lực tại Công ty Cổ
phần phụ tùng máy số 1
- Thành phố Sông Công
- Thái Nguyên

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng
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Tên dự án, nhiệm vụ
khoa học công nghệ
Xây dựng moô hình văn
phòng 3D phục vụ cho
học tập và nghiên cứu
của sinh viên khoa Hệ
thống thông tin kinh tế
Xây dựng phim hoạt hình
2D "Lòng trung thực"
Xây dựng video hoạt
hình
3D
"Learn
English" dành cho trẻ
em từ 1-5 tuổi
Xây dựng phim hoạt
hình 2D "Giá trị đồng
tiền"
Thiết kế bộ poster "Vẻ
đẹp ICTU"
Xây dựng video 3D mô
phỏng các động tác bơi
cơ bản và phương pháp
sơ cứu người bị đuối
nước
Nâng cao hiệu quả và
kỹ năng thoát hiểm khi
gặp hỏa hoạn sử dụng
kỹ thuật mô phỏng 3D

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác
trong
nước và
quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

Nguyễn Hữu Quang

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng

Nguyễn Thị Hiền

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng 2D

Bùi Thị Thu Nga
Vũ Đình Thiện

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng 3D

Trần Thị Thu Trang

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng 2D

Hoàng Trọng Thủy

2018

1.000.000 01 bộ poster "Vẻ đẹp ICTU"

M Thị Hiệp
Nguyễn Minh Tú

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng 3D

Trần Quốc Bình

2018

1.000.000 Phần mềm mô phỏng 3D

