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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

I. Khoa Công nghệ thông tin 

1. Ngành Công nghệ thông tin  

- Khóa 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Máy học Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật học máy đang được sử 

dụng rộng rãi để phát triển các hệ thống thông minh hiện nay: Học 

khái niệm; Cây quyết định, Mạng nơron, Đánh giá giả thuyết, Học 

Bayes, Học dựa trên trường hợp, Máy véc tơ hỗ trợ, Mô hình đồ thị 

vô hướng... 

2 Kỳ 9 Tự luận 

2 Hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) 

Học phần giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ GIS về thiết kế và sử 

dụng hệ thống thông tin địa lý.  GIS cho phép xử lý thông tin thuộc 

tính kết hợp với các dữ liệu không gian. Từ đó sinh viên có khả năng 

vận dụng để thực hiện các đề án cũng như xây dựng những thành 

phần chính của một ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để từ đó sinh 

viên có thể xây dựng một chương trình ứng dụng thực tế. Nội dung 

cụ thể bao gồm: Tổng quan về GIS, quy trình triển khai và công cụ 

xây dựng ứng dụng GIS. 

2 Kỳ 9 Tự luận 



3 

 

Chuyên đề 1     

Kiểm thử phần mềm 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng thể về giai 

đoạn kiểm thử phần mềm; nắm bắt các quy luật chi phối quá trình 

kiểm thử; các công cụ kiểm thử tự động; trạng thái kiểm thử, quy 

trình kiểm thử, các loại kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật kiểm thử 

phần mềm, các mức kiểm thử phần mềm. Qua đó, sinh viên nắm 

được quy trình, biết vận dụng một cách bài bản các kỹ thuật kiểm thử 

áp dụng vào đối tượng test cụ thể, để phân tích và xây dựng testcase. 

Đồng thời sinh viên có khả năng nghiên cứu và tạo ra các công cụ 

kiểm thử tự động cho từng bài toán. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

Dự án phát triển ứng dụng Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ thuật và kỹ 

năng làm việc với một ứng dụng thực tế ở mức phân tích yêu cầu 

thực tế của một ứng dụng và hiện thực bằng ngôn ngữ lập trình 

hướng đối tượng cụ thể (C# hoặc Java). Đồng thời cung cấp cho sinh 

viên kiến thức, kỹ năng về kiểm định, vận hành, đóng gói và xây 

dựng tài liệu cho một ứng dụng thực tế. 

2 Kỳ 9 Báo cáo tiểu 

luận 

4 Chuyên đề 2     

Công nghệ mạng chuyển 

mạch 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao 

về thiết bị 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. Tiếp cận theo hướng công nghệ Cisco, tầng 

Datalink, xây dựng LAN, (tài liệu CCNA switching). 

2 Kỳ 9 Vấn đáp máy 

Công nghệ và thiết bị 

mạng 

Tiếp cận theo hướng công nghệ Cisco, tầng Network, xây dựng 

WAN, (tài liệu CCNA routing). Giúp người học có thể hiểu, nắm 

được cách thức hoạt động, cấu hình và 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.  

2 Kỳ 9 Vấn đáp máy 

5 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 9 Báo cáo 

6 Đồ án tốt nghiệp  10 Kỳ 10 Báo cáo 



- Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 An toàn bảo mật thông tin Học phần cung cấp các nội dung của an toàn và bảo mật thông tin, 

cách giải quyết các nội dung đó bằng mật mã, nắm được cơ sở lý 

thuyết của các thuật toán mã hóa hiện đại đang được sử dụng rộng rãi 

hiện nay, ứng dụng của các hệ mật được sử dụng 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

2 Thiết kế giao diện phần 

mềm 

Học phần  cung cấp các kiến thức liên quan tới thiết kế giao diện phần 

mềm như: đặc điểm của người dùng, các nguyên tắc, các giai đoạn 

trong quá trình thiết kế giao diện phần mềm, các thành phần của giao 

diện UI, các yếu tố đánh giá chất lượng thiết kế giao diện người dùng. 

Giới thiệu một số giao diện mẫu trong thực tế. 

2 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

3 Lập trình cho thiết bị di 

động 

Học phần cung cấp kiến thức về lập trình trên hệ điều hành android,  

phát triển ứng dụng trên điện thoại di động nói chung và các kỹ năng 

cơ bản trong lập trình di động với Android. 

3 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

4 Phát triển ứng dụng web Sử dụng các thư viện javascript cho front-end, các PHP framework cho 

back-end, vận dụng design pattern phát triển ứng dụng web mã mở 

3 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

5 Quản trị mạng Quản trị hệ thống với windows server (tài liệu MCSA) 3 Kỳ 7 Vấn đáp 

6 Tự chọn 2: Hệ thống thông 

tin địa lý GIS 

Học phần giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ GIS về thiết kế và sử 

dụng hệ thống thông tin địa lý.  GIS cho phép xử lý thông tin thuộc 

tính kết hợp với các dữ liệu không gian. Từ đó sinh viên có khả năng 

vận dụng để thực hiện các đề án cũng như xây dựng những thành 

phần chính của một ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để từ đó sinh 

viên có thể xây dựng một chương trình ứng dụng thực tế. Nội dung 

cụ thể bao gồm: Tổng quan về GIS, quy trình triển khai và công cụ 

xây dựng ứng dụng GIS. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

7 An toàn và an ninh mạng Học phần giới thiệu các nguy cơ với một hệ thống thông tin bao gồm 

về kỹ thuật và các vấn đề về quản lý, con người. Những vấn đề cần 

chú ý khi xây dựng chính sách, tiêu chuẩn về an toàn và bảo mật hệ 

thống thông tin. Qui trình và các điểm chú ý khi xây dựng một 

chương trình bảo đảm an toàn bảo mật hệ thống thông tin, một số 

chính sách điển hình trong hệ thống thông tin. Một số vấn đề kỹ 

2 Kỳ 8 Tự luận 



thuật liên quan đến tấn công mạng máy tính, các lỗi tiềm tàng của lập 

trình viên trong tấn công các ứng dụng được phát triển, và bảo mật 

mạng máy tính. Các kỹ thuật mã hóa tiêu biểu và vấn đề đảm bảo an 

toàn thông tin trong lưu trữ và truyền thông tin trên mạng máy tính. 

8 Công nghệ Dot NET Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình trên nền 

.NET, trong đó tập trung vào ngôn ngữ lâp trình C#,  phát triển năng 

lực lập trình hướng đối tượng trên nền tảng thư viện lập trình .NET, 

tiến tới xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh. Phần lớn thời lượng của 

học phần được dành cho nội dung về lập trình hướng đối tượng, thao 

tác với CSDL bằng thư viện ADO.NET và xây dựng ứng dụng web 

sử dụng kiến trúc MVC. Học phần còn giới thiệu một số công nghệ 

tiên tiến mà nền tảng .NET cung cấp. như WPF, LINQ, Entity 

Framework... 

3 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

9 Kiểm chứng phần mềm Học phần này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng thể về giai 

đoạn kiểm thử phần mềm; nắm bắt các quy luật chi phối quá trình 

kiểm thử; các công cụ kiểm thử tự động; trạng thái kiểm thử, quy 

trình kiểm thử, các loại kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật kiểm thử 

phần mềm, các mức kiểm thử phần mềm. Qua đó, sinh viên nắm 

được quy trình, biết vận dụng một cách bài bản các kỹ thuật kiểm thử 

áp dụng vào đối tượng test cụ thể, để phân tích và xây dựng testcase. 

Đồng thời sinh viên có khả năng nghiên cứu và tạo ra các công cụ 

kiểm thử tự động cho từng bài toán. 

3 Kỳ 8 Báo cáo tiểu 

luận 

10 Phát triển ứng dụng trên di 

động 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nền tảng 

lập trình trên các thiết bị di động như: Android, iOS, Windows 

Phone.... Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các hệ 

điều hành di động hiện đại và phát triển ứng dụng cho hệ điều hành 

di động Android. Sau khi học xong, sinh viên có khả năng phân tích 

thiết kế và sử dụng thành thạo công cụ lập trình để xây dựng phần 

mềm ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành di động Android. 

3 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

11 Tự chọn 3: Quản lý dự án 

công nghệ thông tin 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, quản lý 

dự án Công nghệ Thông tin, những kiến thức và kỹ năng liên quan 

đến việc lập kế hoạch dự án, ước lượng thời gian, ước lượng chi phí, 

quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý rủi ro, lựa chọn nhân sự tham 

gia dự án, và quản lý tích hợp dự án Công nghệ Thông tin. Kết thúc 

2 Kỳ 8 Trắc nghiệm 



học phần sinh viên có khả năng tham gia xây dựng một dự án phần 

mềm, kiểm soát dự án và có khả năng sử dụng thành thạo một số công 

cụ cụ thể để thực hiện các hoạt động chính trong quản trị dự án phân 

mềm. Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát 

triển và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý dự án phần mềm.  

12 Thực tập chuyên ngành  3 Kỳ 8 Báo cáo 

- Khóa 15         

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sinh viên có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nắm được 

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 Vấn đáp máy 

2 Lập trình Java Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương pháp 

hướng đối tượng (OPP) và cách thức áp dụng vào lập trình Java; cú 

pháp của ngôn ngữ Java và cách sử dụng; tạo ra đối tượng và thêm 

các hành vi, làm việc với các sưu tập (collections), xử lý lỗi; các thủ 

thuật để viết mã lệnh tốt hơn. 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 

3 Thiết kế web Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về HTML, CSS, 

Javascript dùng trong thiết kế giao diện cho ứng dụng web 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 

4 Tối ưu hóa Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bài toán tối 

ưu hóa và ứng dụng của nó trong thực tế (bài toán lập kế hoạch sản 

suất, bài toán vận tải, bài toán cái túi), đồng thời cung cấp phương 

pháp mô phỏng một vấn đề thực tế dưới dạng toán học. Trên cơ sở 

đó, môn học giới thiệu các công cụ để giải bài toán đã được thiết lập. 

Môn học cũng giúp sinh viên tiếp cận và cài đặt các chương trình để 

giải các bài toán tối ưu nhằm hỗ trợ cho quá trình học tập cũng như 

nâng cao khả năng và tư duy lập trình của sinh viên. 

2 Kỳ 5 Tự luận 



5 Công nghệ phần mềm Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan của công 

nghệ phần mềm: 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. Qua đó, sinh viên có khả năng áp dụng để xây dựng 

phần mềm ứng dụng có chất lượng, có khả năng sử dụng các công cụ 

hỗ trợ trong quản trị dự án phần mềm. Có kỹ năng tư duy, phân tích 

và ra quyết định, 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 nói chung và Công nghệ Phần mềm nói riêng. 

2 Kỳ 6 Trắc nghiệm 

6 Trí tuệ nhân tạo Học phần trang bị cho sinh viên 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. Tạo tiền đề cho các sinh viên có thể xây dựng một 

chương trình có khả năng đưa ra các xử lý thông minh dựa vào tri 

thức. Nội dung cụ thể gồm: Các thuật toán tìm kiếm có dùng tri thức 

hướng dẫn, phương pháp biểu diễn và lập luận với tri thức. 

2 Kỳ 6 Trắc nghiệm 

máy 

7 XML và ứng dụng Học phần nhằm giới thiệu tổng quan về XML. Đặc tả cấu trúc và nội 

dung tài liệu XML. Phân tích cú pháp của XML. Truy vấn dữ liệu 

XML. Chuyển đổi tài liệu XML với XSLT. XML trong công nghệ 

web ngữ nghĩa. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

8 Xử lý ảnh Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh, 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… 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy - 

Trắc nghiệm 

máy 

9 Lập trình web Học phần 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 Vấn đáp máy 

10 Thực tập cơ sở  2 Kỳ 6  



- Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Cơ sở dữ liệu Học phần 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. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

và vấn đáp 

máy 

2 Lập trình hướng đối tượng Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình 

hướng đối tượng.Tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo 

ngôn ngữ lập trình C++ trong lập trình hướng đối tượng. Nội 

dung cụ thể gồm: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng; Hàm 

trong C++; Lớp, hàm tạo, hàm hủy, dẫn xuất, thừa kế; Thao tác 

tệp tin; Truy nhập trực tiếp bộ nhớ; Các dòng tin. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 

3 Toán rời rạc Học phần trang bị những phương pháp tư duy, suy luận lôgic & 

chứng minh của toán học; các kiến thức cơ bản về thuật toán,  giải 

thuật,  cùng các cấu trúc rời rạc & các kỹ thuật xử lý trên các cấu 

trúc đó; các thuật toán, kỹ thuật thiết kế thuật toán; các nguyên lý 

và kỹ thuật đếm cao cấp. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

máy 

4 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Học phần trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về 

các mô hình dữ liệu thông dụng (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, 

cây, đồ thị, tập hợp, từ điển, ...) cũng như các thao tác tác động 

trên từng phần tử của mô hình. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận 

dụng các kiến thức đã học để lập trình giải quyết tốt các bài toán 

đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.        

3 Kỳ 4 Vấn đáp giảng 

đường 

5 Mạng máy tính Overview về hệ thống mạng máy tính: kiến trúc mạng, giao thức, 

thiết bị, công nghệ 

3 Kỳ 4 Tự luận 



6 Phân tích thiết kế hệ thống Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp luận 

phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Giúp sinh viên có đầy đủ 

kiến thức về khảo sát, phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông 

tin quản lý. Sinh viên được trang bị kiến thức về các công cụ để 

phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng chức năng và 

hướng đối tượng. Ngoài ra, sinh viên còn được tìm hiểu về quy 

trình quản lý của một số bài toán quản lý thường gặp trong các cơ 

quan, doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên được vận 

dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, phân tích, thiết 

kế và sử dụng một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu cài đặt một số bài 

toán quản lý trong thực tế. 

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 

- Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Tin học đại cương Học phần 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.  

3 Kỳ 1 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Nhập môn lập trình Học phần 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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 

3 Hệ điều hành Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tổ chức và 

nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính. Học phần lựa 

chọn hệ điều hành Windows và Linux để thực nghiệm. Bao gồm: 

- Tổ chức hệ điều hành và nguyên lý hoạt động:Tổ chức chung của 

các hệ điều hành;Bộ lập lịch; Quản lý các tiến trình; Đồng bộ và chia 

sẻ tài nguyên hệ thống - Hệ điều hành Windows: Sử dụng các ứng 

dụng công cụ hệ thống; Quản lý tài khoản và dịch vụ Remote; Quản 

lý các ứng dụng, dịch vụ, thưc mục, thư viện hệ thống và các thiết 

bị;Cấu hình mạng và kỹ thuật chia sẻ dữ liệu; Bảo trì và nâng cấp hệ 

điều hành; Kỹ thuật sao lưu và khôi phục dữ liệu - Hệ điều hành 

2 Kỳ 2 Tự luận 



Linux: Tổ chức dữ liệu trên hệ thống; Quản lý tài khoản người dùng; 

Quản lý và chia sẻ dữ liệu hệ thống; sử dụng shell bash.  

4 Kiến trúc máy tính Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về 

kiến trúc, chức năng các thành phần cơ bản của hệ thống máy 

tính, về tổ chức phần cứng, phần mềm các kỹ thuật cài đặt và tối 

ưu hệ điều hành máy tính. Các nội dung chính bao gồm: - Các 

thành phần cơ bản của hệ thống máy tính - Kiến trúc và chức 

năng các thành phần bên trong CPU - Tổ chức MainBoar - Tổ 

chức bộ nhớ trong máy tính - Kỹ thuật phân vùng đĩa cứng theo 

chuẩn FAT và NTFS - Bảo trì, khắc phục và xử lý mốt số lỗi 

thường gặp trên hệ thống máy tính. 

2 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

5 Lập trình nâng cao Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về lập 

trình. Tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn ngữ 

lập trình C. Nội dung cụ thể gồm: Dữ liệu động và con trỏ trong 

C; Kiểu dữ liệu có cấu trúc trong C; Kiểu File tệp trong C; Đồ 

họa trong C. 

2 Kỳ 2 Vấn đáp máy 

2. Ngành Kỹ thuật phần mềm 

- Khóa 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Các chủ đề nâng cao trong 

công nghệ phần mềm 

Học phần 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. 

Sau khi học học phần này, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức 

chuyên sâu về quản lý chất lượng phần mềm, các phương pháp và 

kỹ thuật ước lượng dự án chuyên gia, Các kiến thức về quản lý và 

phân phối cấu hình phần mềm. Sinh viên có khả năng sử dụng 

được một số phương pháp, công cụ cụ thể để thực hiện nghiên 

cứu, đề xuất các hoạt động trong qui trình xây dựng phân mềm và 

có khả năng sử dụng được công cụ hỗ trợ trong quản trị dự án 

phần mềm. Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ 

2 Kỳ 9 Tự luận 



năng phát triển và giải quyết vấn đề, 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 nói 

chung và Công nghệ Phần mềm nói riêng. 

2 Chuyên đề 1: Học máy Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật học máy đang 

được sử dụng rộng rãi để phát triển các hệ thống thông minh hiện 

nay: Học khái niệm; Cây quyết định, Mạng nơron, Đánh giá giả 

thuyết, Học Bayes, Học dựa trên trường hợp, Máy véc tơ hỗ trợ, 

Mô hình đồ thị vô hướng... 

2 Kỳ 9 Tự luận 

3 Chuyên đề 2: Dự án phát 

triển ứng dụng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ thuật và 

kỹ năng làm việc với một ứng dụng thực tế ở mức phân tích yêu 

cầu thực tế của một ứng dụng và hiện thực bằng ngôn ngữ lập 

trình hướng đối tượng cụ thể (C# hoặc Java). Đồng thời cung cấp 

cho sinh viên kiến thức, kỹ năng về kiểm định, vận hành, đóng 

gói và xây dựng tài liệu cho một ứng dụng thực tế. 

2 Kỳ 9 Báo cáo tiểu 

luận 

4 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 9 Báo cáo 

5 Đồ án tốt nghiệp  10 Kỳ 10 Báo cáo 

- Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Công nghệ Dot Net Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình trên 

nền .NET, trong đó tập trung vào ngôn ngữ lâp trình C#,  phát 

triển năng lực lập trình hướng đối tượng trên nền tảng thư viện 

lập trình .NET, tiến tới xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh. Phần 

lớn thời lượng của học phần được dành cho nội dung về lập 

trình hướng đối tượng, thao tác với CSDL bằng thư viện 

ADO.NET và xây dựng ứng dụng web sử dụng kiến trúc MVC. 

Học phần còn giới thiệu một số công nghệ tiên tiến mà nền tảng 

.NET cung cấp. như WPF, LINQ, Entity Framework...  

3 Kỳ 7 Vấn đáp máy 



2 Phân tích và quản lý yêu cầu Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng suy luận, 

tổ chức, tư liệu hóa, và lưu dấu vết của mọi yêu cầu. Quản lý 

yêu cầu giúp thẩm tra và thẩm định hệ thống phần mềm, quản lý 

mọi thay đổi để từ đó có thể phân tích được các trạng thái của hệ 

thống một cách hiệu quả đặc biệt đối với các hệ thống phần 

mềm lớn và phức tạp. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

3 Kiểm chứng phần mềm Học phần này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng thể về 

giai đoạn kiểm thử phần mềm; nắm bắt các quy luật chi phối quá 

trình kiểm thử; các công cụ kiểm thử tự động; trạng thái kiểm thử, 

quy trình kiểm thử, các loại kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật 

kiểm thử phần mềm, các mức kiểm thử phần mềm. Qua đó, sinh 

viên nắm được quy trình, biết vận dụng một cách bài bản các kỹ 

thuật kiểm thử áp dụng vào đối tượng test cụ thể, để phân tích và 

xây dựng testcase. Đồng thời sinh viên có khả năng nghiên cứu 

và tạo ra các công cụ kiểm thử tự động cho từng bài toán. 

3 Kỳ 7 Báo cáo tiểu 

luận 

4 Phát triển phần mềm mã 

nguồn mở 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần 

mềm mã nguồn mở, cách ứng dụng phần mềm nguồn mở trong 

thiết kế website. Các giấy phép trong cộng đồng mã nguồn mở, 

những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong 

việc phát triển các ứng dụng. Cung cấp những kiến thức về ngôn 

ngữ nền tảng để xây dựng và phát triển website dựa trên các 

phần mềm nguồn mở. Giúp sinh viên có kỹ năng lập trình web, 

và ứng dụng kỹ năng lập trình web vào xây dựng website bằng 

các hệ quản trị nội dung mã nguồn mở như Wordpress, 

Presstashop, Joomla, prestashop, NukeViet. 

3 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

5 Quản lý dự án công nghệ 

thông tin 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, 

quản lý dự án Công nghệ Thông tin, những kiến thức và kỹ năng 

liên quan đến việc lập kế hoạch dự án, ước lượng thời gian, ước 

lượng chi phí, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý rủi ro, lựa 

chọn nhân sự tham gia dự án, và quản lý tích hợp dự án Công 

nghệ Thông tin. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng tham 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 



gia xây dựng một dự án phần mềm, kiểm soát dự án và có khả 

năng sử dụng thành thạo một số công cụ cụ thể để thực hiện các 

hoạt động chính trong quản trị dự án phân mềm. Có kỹ năng tư 

duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát triển và giải quyết 

vấn đề trong lĩnh vực quản lý dự án phần mềm.  

6 Các phương pháp hình thức Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các 

phương pháp hình thức. Sau khi học học phần này sinh viên sẽ 

nắm được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động đặc tả 

trong phát triển phần mềm, nắm được khái niệm đặc tả hình thức, 

đặc tả phi hình thức, các phương pháp đặc tả hình thức, và biết sử 

dụng một số ngôn ngữ đặc tả sử dụng trong đặc tả phần mềm.  

2 Kỳ 7 Tự luận 

7 Kiến trúc phần mềm hiện đại Học phần giúp sinh viên nắm vững các phương pháp thiết kế giao 

diện phần mềm hiệu quả, an toàn. Cải thiện tính tiện dụng và hiệu 

quả cho các hệ thống phần mềm. Nắm được các kiến thức liên 

quan tới thiết kế giao diện phần 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 và đánh giá được các giao diện phần mềm. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

8 Lập trình cho thiết bị di động Học phần cung cấp kiến thức về lập trình trên hệ điều hành 

android,  phát triển ứng dụng trên điện thoại di động nói chung 

và các kỹ năng cơ bản trong lập trình di động với Android. 

3 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

9 Đảm bảo chất lượng phần 

mềm 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về đảm bảo chất lượng 

phần mềm trong chu trình sống của phần mềm, phương pháp 

luận, chuẩn đảm bảo chất lượng và công cụ hỗ trợ. Qua đó, sinh 

viên hiểu được cách thức xây dựng một hệ thống phần mềm 

đảm bảo chất lượng và vai trò của những thành viên trong hệ 

thống. Sinh viên có khả năng sử dụng được một số phương 

pháp, công cụ cụ thể để thực hiện các hoạt động cơ bản trong 

qui trình xây dựng phân mềm, nắm được kỹ năng rà soát và 

kiểm thử phần mềm. 

2 Kỳ 8 Tự luận 



10 Mã độc máy tính 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 mã 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. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

11 Phát triển phần mềm hướng 

đối tượng 

Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp phân tích hệ 

thống theo hướng đối tượng dùng ngôn ngữ mô hình hóa hợp 

nhất UML. Qua đó, sinh viên nắm được kiến thức cốt lõi của 

môn học để phân tích, thảo luận và bình luận những vấn đề phức 

tạp liên quan đến môn học. Nắm được mối liên hệ của môn học 

với các ngành nghề khác. Nhận biết sự thay đổi của xã hội, đặc 

biệt là xu hướng phát triển liên quan đến môn học, ngành học. 

Nhận biết sự thay đổi của KH&CN liên quan đến môn học. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

12 Thực tập chuyên ngành  3 Kỳ 8 Báo cáo 

- Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 An toàn và bảo mật thông tin Học phần cung cấp các nội dung của an toàn và bảo mật thông 

tin, cách giải quyết các nội dung đó bằng mật mã, nắm được cơ 

sở lý thuyết của các thuật toán mã hóa hiện đại đang được sử 

dụng rộng rãi hiện nay, ứng dụng của các hệ mật được sử dụng 

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

2 Thiết kế Web Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về HTML, 

CSS, Javascript dùng trong thiết kế giao diện cho ứng dụng web 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 



3 Công nghệ phần mềm Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan của 

công nghệ phần mềm: 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. Qua đó, sinh viên có khả năng áp 

dụng để xây dựng phần mềm ứng dụng có chất lượng, có khả 

năng sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quản trị dự án phần mềm. 

Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, 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 

nói chung và Công nghệ Phần mềm nói riêng. 

2 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

4 Lập trình Java Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương 

pháp hướng đối tượng (OPP) và cách thức áp dụng vào lập trình 

Java; cú pháp của ngôn ngữ Java và cách sử dụng; tạo ra đối 

tượng và thêm các hành vi, làm việc với các sưu tập 

(collections), xử lý lỗi; các thủ thuật để viết mã lệnh tốt hơn. 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 

5 Lập trình Java nâng cao Học phần cung cấp cho sinh viên kiếc thức về lập trình Java 

chuyên sâu như: Các thành phần giao diện đồ họa, nhập xuất, 

lập trình đa luồng, lập trình mạng, truy cập đối tượng từ xa, căn 

bản, kết nối cơ sở dữ iệu, xây dựng ứng dụng web, javabean. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

6 Lập trình mã nguồn mở Học phần cung cấp cho sinh viên: Các khái niệm cơ bản về Phần 

mềm nguồn mở, cách phát triển phần mềm nguồn mở, tìm hiểu 

và triển khai các ứng dụng mã nguồn mở phát triển trên nền 

ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với HTML, CSS, Javascript và 

hệ quản trị MySQL. Ứng dụng một số framework nguồn mở 

thông dụng để xây dựng website tùy biến.  

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

7 Thiết kế giao diện phần mềm Học phần cung cấp các kiến thức liên quan tới thiết kế giao diện 

phần mềm như: đặc điểm của người dùng, các nguyên tắc, các 

giai đoạn trong quá trình thiết kế giao diện phần mềm, các thành 

phần của giao diện UI, các yếu tố đánh giá chất lượng thiết kế 

giao diện người dùng. Giới thiệu một số giao diện mẫu trong 

thực tế. 

2 Kỳ 6 Vấn đáp máy 



8 Phương pháp luận lập trình Học phần cung cấp các nguyên lý lập trình cơ bản, các phương 

pháp triển khai chương trình theo mức, chứng minh tính đúng 

đắn của chương trình.. Từ đó tạo nền tảng để viết các chương 

trình tốt, làm sáng tỏ vấn đề cơ bản đặt ra đối với lý thuyết lập 

trình là “làm thế nào có thể làm chủ được độ phức tạp của hoạt 

động lập trình”. 

2 Kỳ 6 Tự luận 

9 XML và ứng dụng Học phần nhằm giới thiệu tổng quan về XML. Đặc tả cấu trúc 

và nội dung tài liệu XML. Phân tích cú pháp của XML. Truy 

vấn dữ liệu XML. Chuyển đổi tài liệu XML với XSLT. XML 

trong công nghệ web ngữ nghĩa. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

10 Thực tập cơ sở  2 Kỳ 6 Báo cáo 

- Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Cơ sở dữ liệu Học phần 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. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Lập trình hướng đối tượng Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập 

trình hướng đối tượng.Tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 



thành thạo ngôn ngữ lập trình C++ trong lập trình hướng đối 

tượng. Nội dung cụ thể gồm: Tổng quan về lập trình hướng đối 

tượng; Hàm trong C++; Lớp, hàm tạo, hàm hủy, dẫn xuất, thừa 

kế; Thao tác tệp tin; Truy nhập trực tiếp bộ nhớ; Các dòng tin.  

3 Toán rời rạc Học phần trang bị những phương pháp tư duy, suy luận lôgic & 

chứng minh của toán học; các kiến thức cơ bản về thuật toán,  

giải thuật,  cùng các cấu trúc rời rạc & các kỹ thuật xử lý trên 

các cấu trúc đó; các thuật toán, kỹ thuật thiết kế thuật toán; các 

nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

máy 

4 Phân tích thiết kế hệ thống Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp luận 

phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Giúp sinh viên có đầy đủ 

kiến thức về khảo sát, phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống 

thông tin quản lý. Sinh viên được trang bị kiến thức về các công 

cụ để phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng chức 

năng và hướng đối tượng. Ngoài ra, sinh viên còn được tìm hiểu 

về quy trình quản lý của một số bài toán quản lý thường gặp 

trong các cơ quan, doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên 

được vận dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, 

phân tích, thiết kế và sử dụng một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

cài đặt một số bài toán quản lý trong thực tế. 

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 

5 Mạng máy tính Overview về hệ thống mạng máy tính: kiến trúc mạng, giao 

thức, thiết bị, công nghệ 

3 Kỳ 4 Tự luận 

6 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Học phần trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về 

các mô hình dữ liệu thông dụng (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, 

cây, đồ thị, tập hợp, từ điển, ...) cũng như các thao tác tác động 

trên từng phần tử của mô hình. Trên cơ sở đó sinh viên có thể 

vận dụng các kiến thức đã học để lập trình giải quyết tốt các bài 

toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.        

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 



- Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Tin học đại cương 

 

Học phần 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.  

3 Kỳ 1 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Nhập môn lập trình 

 

Học phần 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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 

3 Lập trình nâng cao 

 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về lập 

trình. Tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn 

ngữ lập trình C. Nội dung cụ thể gồm: Dữ liệu động và con trỏ 

trong C; Kiểu dữ liệu có cấu trúc trong C; Kiểu File tệp trong 

C; Đồ họa trong C. 

2 Kỳ 2 Vấn đáp máy 

4 Hệ điều hành Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tổ chức 

và nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính. Học phần 

lựa chọn hệ điều hành Windows và Linux để thực nghiệm. Bao 

gồm: - Tổ chức hệ điều hành và nguyên lý hoạt động:Tổ chức 

chung của các hệ điều hành;Bộ lập lịch; Quản lý các tiến trình; 

Đồng bộ và chia sẻ tài nguyên hệ thống - Hệ điều hành 

Windows: Sử dụng các ứng dụng công cụ hệ thống; Quản lý tài 

khoản và dịch vụ Remote; Quản lý các ứng dụng, dịch vụ, thưc 

mục, thư viện hệ thống và các thiết bị;Cấu hình mạng và kỹ 

thuật chia sẻ dữ liệu; Bảo trì và nâng cấp hệ điều hành; Kỹ thuật 

sao lưu và khôi phục dữ liệu - Hệ điều hành Linux: Tổ chức dữ 

liệu trên hệ thống; Quản lý tài khoản người dùng; Quản lý và 

chia sẻ dữ liệu hệ thống; sử dụng shell bash.  

2 Kỳ 2 Tự luận 



5 Kiến trúc máy tính Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kiến 

trúc, chức năng các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính, 

về tổ chức phần cứng, phần mềm các kỹ thuật cài đặt và tối ưu 

hệ điều hành máy tính. Các nội dung chính bao gồm: - Các 

thành phần cơ bản của hệ thống máy tính - Kiến trúc và chức 

năng các thành phần bên trong CPU - Tổ chức MainBoar - Tổ 

chức bộ nhớ trong máy tính - Kỹ thuật phân vùng đĩa cứng theo 

chuẩn FAT và NTFS - Bảo trì, khắc phục và xử lý mốt số lỗi 

thường gặp trên hệ thống máy tính. 

2 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

3. Ngành Hệ thống thông tin 

- Khóa 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Thương mại điện tử Học phần 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. 

Đồng thời, 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 …. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

2 Chuyên đề 1: Xây dựng 

HTTT 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu 

về phân tích thiết kế gồm các nội dung cấu trúc phần mềm, các 

tầng của phần mềm, phác họa giao diện, nền tảng phần cứng 

cho phần mềm, dự tính dữ liệu tương lai. 

3 Kỳ 9 Tự luận 

3 Chuyên đề 2: Các vấn đề 

hiện đại của HTTT 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về một số 

mô hình phân lớp, phân cụm mới và các thước đo đánh giá chất 

lượng của bộ phân lớp,  các thước đo thẩm định chất lượng 

phân cụm. 

3 Kỳ 9 Tự luận 

4 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 9 Báo cáo 

5 Đồ án tốt nghiệp  10 Kỳ 10 Báo cáo 



- Khóa 14 
 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Lập trình cho thiết bị di động Học phần cung cấp kiến thức về lập trình trên hệ điều hành 

android,  phát triển ứng dụng trên điện thoại di động nói chung 

và các kỹ năng cơ bản trong lập trình di động với Android. 

3 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

2 Giao diện người máy Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về con người, 

máy tính, tương tác người-máy, sự cần thiết của việc thiết kế 

giao diện người dùng, phương pháp đặc tả yêu cầu người sử 

dụng trong giao tiếp, quy trình thiết kế giao diện, phát triển 

mẫu thiết kế và ứng dụng trong thiết kế giao diện … Trên cơ sở 

đó sinh viên có thể thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 

3 Xây dựng hệ thống thông tin Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu 

về phân tích thiết kế gồm các nội dung cấu trúc phần mềm, các 

tầng của phần mềm, phác họa giao diện, nền tảng phần cứng 

cho phần mềm, dự tính dữ liệu tương lai 

2 Kỳ 7 Tự luận 

4 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện Môn học cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu 

đa phương 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 7 Tự luận 

5 Máy học Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật học máy đang 

được sử dụng rộng rãi để phát triển các hệ thống thông minh 

hiện nay: Học khái niệm; Cây quyết định, Mạng nơron, Đánh 

giá giả thuyết, Học Bayes, Học dựa trên trường hợp, Máy véc 

tơ hỗ trợ, Mô hình đồ thị vô hướng... 

3 Kỳ 7 Tự luận 



6 Hệ thống thông tin địa lý Học phần giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ GIS về thiết kế 

và sử dụng hệ thống thông tin địa lý.  GIS cho phép xử lý thông 

tin thuộc tính kết hợp với các dữ liệu không gian. Từ đó sinh 

viên có khả năng vận dụng để thực hiện các đề án cũng như xây 

dựng những thành phần chính của một ứng dụng hệ thống thông 

tin địa lý để từ đó sinh viên có thể xây dựng một chương trình 

ứng dụng thực tế. Nội dung cụ thể bao gồm: Tổng quan về GIS, 

quy trình triển khai và công cụ xây dựng ứng dụng GIS. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

7 Lý thuyết nhận dạng Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức căn bản nhất về 

lý thuyết nhận dạng tạo tiền đề cho các sinh viên có hiểu biết 

về lý thuyết nhận dạng, các ứng dụng thực tế về lýthuyết nhận 

dạng. Nội dung cụ thể gồm: Giới thiệu về nhận dạng mẫu, nhận 

dạng mẫu dựa trên thống kê học, ước lượng hàm mật độ xác 

suất, sự phân lớp dựa trên láng giếng gần nhất, phân loại tuyến 

tính, phân loại phi tuyến, mạng neuron nhân tạo. Giới thiệu một 

số ứng dụng trong thực tế 

2 Kỳ 8 Tự luận 

8 Tự chọn 2: An toàn bảo mật 

thông tin 

Học phần cung cấp các nội dung của an toàn và bảo mật thông 

tin, cách giải quyết các nội dung đó bằng mật mã, nắm được cơ 

sở lý thuyết của các thuật toán mã hóa hiện đại đang được sử 

dụng rộng rãi hiện nay, ứng dụng của các hệ mật được sử dụng 

2 Kỳ 8 Trắc nghiệm 

9 Kiểm thử phần mềm Học phần này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng thể về 

giai đoạn kiểm thử phần mềm; nắm bắt các quy luật chi phối 

quá trình kiểm thử; các công cụ kiểm thử tự động; trạng thái 

kiểm thử, quy trình kiểm thử, các loại kiểm thử phần mềm, các 

kỹ thuật kiểm thử phần mềm, các mức kiểm thử phần mềm. 

Qua đó, sinh viên nắm được quy trình, biết vận dụng một cách 

bài bản các kỹ thuật kiểm thử áp dụng vào đối tượng test cụ 

thể, để phân tích và xây dựng testcase. Đồng thời sinh viên có 

khả năng nghiên cứu và tạo ra các công cụ kiểm thử tự động 

cho từng bài toán. 

3 Kỳ 8 Báo cáo tiểu 

luận 

10 Hệ hỗ trợ ra quyết định Học phần này cung cấp cho sinh viên: cách xây dựng một hệ 

hỗ trợ quyết định thực sự. Nội dung chính: Mô tả quy trình xây 

dựng một hệ hỗ trợ quyết định, các yếu tố ảnh hưởng khi ra 

quyết định, sự trợ giúp của công nghệ trong quá trình ra quyết 

2 Kỳ 8 Tự luận 

 



định. Giúp sinh viên xây dựng một hệ hỗ trợ quyết định dựa trên 

tri thức, xây dựng các hệ thống thông minh. Nắm chắc quy trình 

xây dựng một chương trình trong công nghệ tri thức. Tính toán 

được các yếu tố ảnh hưởng. Đưa ra các kết luận trợ giúp ra quyết 

định tin cậy. Ứng dụng xây dựng các hệ thống thông minh. 

11 Khai phá dữ liệu Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

khai phá dữ liệu vai trò và ứng dụng của KPDL, các phương 

pháp khai phá dữ liệu, giúp sinh viên có các kỹ năng nhận 

dạng, phân tích, xử lý dữ liệu, phát triển các kỹ thuật khai phá 

dữ liệu, xây dựng và triển khai một dự án khai phá dữ liệu 

trong thực tiễn.  Nội dung cụ thể gồm: Khai phá dữ liệu và một 

số bài toán chính trong khai phá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, tập 

mục phổ biến, luật kết hợp, phân lớp dữ liệu với cây quyết 

định. Sinh viên cần xây dựng được ứng dụng cụ thể gắn với các 

kiến thức đã học. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

12 Thực tập chuyên ngành   3 Kỳ 8 Báo cáo 

    - Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sinh viên có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nắm 

được 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 Vấn đáp máy 

2 Công nghệ phần mềm Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan của 

công nghệ phần mềm: 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. Qua đó, sinh viên có khả 

năng áp dụng để xây dựng phần mềm ứng dụng có chất lượng, 

có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quản trị dự án 

phần mềm. Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ 

2 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 



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 nói chung và Công nghệ Phần mềm nói riêng. 

3 Trí tuệ nhân tạo Học phần trang bị cho sinh viên 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. Tạo tiền đề cho các sinh viên có thể xây 

dựng một chương trình có khả năng đưa ra các xử lý thông minh 

dựa vào tri thức. Nội dung cụ thể gồm: Các thuật toán tìm kiếm 

có dùng tri thức hướng dẫn, phương pháp biểu diễn và lập luận 

với tri thức. 

2 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

4 Công nghệ Dot NET Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình trên 

nền .NET, trong đó tập trung vào ngôn ngữ lâp trình C#,  phát 

triển năng lực lập trình hướng đối tượng trên nền tảng thư viện 

lập trình .NET, tiến tới xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh. Phần 

lớn thời lượng của học phần được dành cho nội dung về lập 

trình hướng đối tượng, thao tác với CSDL bằng thư viện 

ADO.NET và xây dựng ứng dụng web sử dụng kiến trúc MVC. 

Học phần còn giới thiệu một số công nghệ tiên tiến mà nền tảng 

.NET cung cấp. như WPF, LINQ, Entity Framework... 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 

5 Cơ sở dữ liệu phân tán Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế 

CSDL phân tán, Cách quản lý các giao dịch đồng thời, cách xử 

lý vấn tin với truy vấn trên CSDL phân tán. Trên cơ sở này, 

người học có thể nắm vững phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu 

phân tán, các thuật toán điều khiển tương tranh, nhằm ứng dụng 

vào thực tế và nghiên cứu. 

2 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

6 Xử lý ảnh Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh, 

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… 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy - 

Trắc nghiệm 

máy 



7 Đồ họa máy tính Học phần cung cấp cho sinh những 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 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương 

pháp hướng đối tượng (OPP) và cách thức áp dụng vào lập trình 

Java; cú pháp của ngôn ngữ Java và cách sử dụng; tạo ra đối 

tượng và thêm các hành vi, làm việc với các sưu tập 

(collections), xử lý lỗi; các thủ thuật để viết mã lệnh tốt hơn. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

9 Thực tập cơ sở  2 Kỳ 6 Báo cáo 

   - Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Cơ sở dữ liệu 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. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Lập trình hướng đối tượng Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình hướng 

đối tượng.Tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn 

ngữ lập trình C++ trong lập trình hướng đối tượng. Nội dung cụ 

thể gồm: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng; Hàm trong 

C++; Lớp, hàm tạo, hàm hủy, dẫn xuất, thừa kế; Thao tác tệp 

tin; Truy nhập trực tiếp bộ nhớ; Các dòng tin. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 



3 Toán rời rạc Học phần trang bị những phương pháp tư duy, suy luận lôgic & 

chứng minh của toán học; các kiến thức cơ bản về thuật toán,  

giải thuật,  cùng các cấu trúc rời rạc & các kỹ thuật xử lý trên 

các cấu trúc đó; các thuật toán, kỹ thuật thiết kế thuật toán; các 

nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

máy 

4 Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán 

Trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các mô 

hình dữ liệu thông dụng (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, đồ 

thị, tập hợp, từ điển, ...) cũng như các thao tác tác động trên từng 

phần tử của mô hình. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng 

các kiến thức đã học để lập trình giải quyết tốt các bài toán đặt 

ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.        

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 

5 Mạng máy tính  Overview về hệ thống mạng máy tính: kiến trúc mạng, giao 

thức, thiết bị, công nghệ 

3 Kỳ 4 Tự luận 

6 Phân tích thiết kế hệ thống Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp luận 

phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Giúp sinh viên có đầy đủ 

kiến thức về khảo sát, phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống 

thông tin quản lý. Sinh viên được trang bị kiến thức về các công 

cụ để phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng chức 

năng và hướng đối tượng. Ngoài ra, sinh viên còn được tìm hiểu 

về quy trình quản lý của một số bài toán quản lý thường gặp 

trong các cơ quan, doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên 

được vận dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, phân 

tích, thiết kế và sử dụng một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu cài đặt 

một số bài toán quản lý trong thực tế. 

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 

   - Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Nhập môn lập trình 

 

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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 



2 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.  

3 Kỳ 1 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

3 Hệ điều hành Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tổ chức và 

nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính. Học phần lựa 

chọn hệ điều hành Windows và Linux để thực nghiệm. Bao gồm: 

- Tổ chức hệ điều hành và nguyên lý hoạt động:Tổ chức chung 

của các hệ điều hành;Bộ lập lịch; Quản lý các tiến trình; Đồng bộ 

và chia sẻ tài nguyên hệ thống - Hệ điều hành Windows: Sử dụng 

các ứng dụng công cụ hệ thống; Quản lý tài khoản và dịch vụ 

Remote; Quản lý các ứng dụng, dịch vụ, thưc mục, thư viện hệ 

thống và các thiết bị;Cấu hình mạng và kỹ thuật chia sẻ dữ liệu; 

Bảo trì và nâng cấp hệ điều hành; Kỹ thuật sao lưu và khôi phục 

dữ liệu - Hệ điều hành Linux: Tổ chức dữ liệu trên hệ thống; 

Quản lý tài khoản người dùng; Quản lý và chia sẻ dữ liệu hệ 

thống; sử dụng shell bash.  

2 Kỳ 2 Tự luận 

4 Kiến trúc máy tính Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kiến trúc, 

chức năng các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính, về tổ 

chức phần cứng, phần mềm các kỹ thuật cài đặt và tối ưu hệ điều 

hành máy tính. Các nội dung chính bao gồm: - Các thành phần cơ 

bản của hệ thống máy tính - Kiến trúc và chức năng các thành 

phần bên trong CPU - Tổ chức MainBoar - Tổ chức bộ nhớ trong 

máy tính - Kỹ thuật phân vùng đĩa cứng theo chuẩn FAT và 

NTFS - Bảo trì, khắc phục và xử lý mốt số lỗi thường gặp trên hệ 

thống máy tính. 

2 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

5 Lập trình nâng cao 

 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về lập trình.Tạo 

điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C. 

Nội dung cụ thể gồm: Dữ liệu động và con trỏ trong C; Kiểu dữ 

liệu có cấu trúc trong C; Kiểu File tệp trong C; Đồ họa trong C. 

2 Kỳ 2 Vấn đáp máy 



4. Ngành Mạng máy tính và Truyền thông số liệu 

- Khóa 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Đánh giá hiệu năng mạng Mô phỏng hệ thống mạng, đánh giá hiệu năng phục vụ thiết  

kế mạng 

3 Kỳ 9 Vấn đáp 

2 Máy tìm kiếm Học phần giới thiệu về các hệ thống tìm kiếm dữ liệu dựa trên 

phương pháp lựa chọn dữ liệu hoặc tính thứ hạng liên quan sau 

đó đánh giá chất lượng thông tin tìm kiếm. Các đặc trưng và 

thành phần cơ bản của các máy tìm kiếm nổi tiếng cũng được 

giới thiệu trong môn học này. Trang bị kiến thức cơ bản về máy 

tìm kiếm, các thành phần của máy tìm kiếm; Các thuật toán điển 

hình của máy tìm kiếm. Sau khi hoàn thành môn học sinh viên 

có thể hiểu được các thành phần trong các hệ thống tìm kiếm. 

Hiểu được cơ chế tìm kiếm và có thể xây dựng được một máy 

tìm kiếm đơn giản. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

3 Chuyên đề 1: Công nghệ ảo 

hóa 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các công nghệ ảo 

hóa chức năng server 

3 Kỳ 9 Vấn đáp 

4 Chuyên đề 2: Quản trị hệ 

thống windows server 

Quản trị hệ thống với windows server (tài liệu MCSA) 3 Kỳ 9 Vấn đáp 

5 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 9 Báo cáo 

6 Đồ án tốt nghiệp  10 Kỳ 10 Báo cáo 



   - Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Phần mềm và dịch vụ mạng Kỹ thuật phát triển ứng dụng mạng hướng dịch vụ trên nền tảng 

.NET (Wcf, Web Api, Asp.net Mvc) 

2 Kỳ 7 Báo cáo tiểu 

luận 

2 Quản trị mạng 1 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

Cách thức hoạt động, cấu hình và triển khai cho một hệ thống 

máy chủ sử dụng Windows Server, từ đó có thể làm chủ được 

về công nghệ cũng như khả năng vận hành của hệ thống. Thành 

thạo các bước triển khai cài đặt,và vận hành hệ thống máy chủ 

sử dụng Windows Server. Các nguyên tắc triển khai, bảo trì bảo 

dưỡng và backups hệ thống máy chủ Windows Server. Triển 

khai các hệ thống ảo hóa Hyper-V trên Windows Server 2012. 

3 Kỳ 7 Vấn đáp 

3 Thiết kế mạng 1 Quy trình và phương pháp thiết kế mạng doanh nghiệp (tài liệu 

CCDA) 

3 Kỳ 7 Vấn đáp 

4 Đánh giá hiệu năng mạng Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất 

về đánh giá hiệu năng hệ thống mạng, các phương pháp đánh 

giá hiệu năng phục vụ thiết kế mạng, bao gồm mô hình giải tích 

(mô hình hàng đợi), đo và mô phỏng với phần mềm NS-2. 

3 Kỳ 7 Vấn đáp 

5 Lập trình cho thiết bị di 

động 

Học phần cung cấp kiến thức về lập trình trên hệ điều hành 

android,  phát triển ứng dụng trên điện thoại di động nói chung 

và các kỹ năng cơ bản trong lập trình di động với Android. 

3 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

6 Phát triển ứng dụng web Sử dụng các thư viện javascript cho front-end, các PHP 

framework cho back-end, vận dụng design pattern phát triển 

ứng dụng web mã mở 

3 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

7 Quản trị mạng 2 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

Cách thức hoạt động, cấu hình và triển khai cho một hệ thống 

máy chủ sử dụng Linux Server, từ đó có thể làm chủ được về 

công nghệ cũng như khả năng vận hành của hệ thống. Sau khi 

học xong học phần này sinh viên có kỹ năng thành thạo các 

3 Kỳ 8 Vấn đáp 



bước triển khai cài đặt, và vận hành hệ thống máy chủ sử dụng 

Linux Server. Triển khai một số dịch vụ trên các Linux Server.  

Nắm được các nguyên tắc triển khai, bảo trì bảo dưỡng và 

backups hệ thống máy chủ Linux Server. Tối ưu hóa hiệu năng 

của hệ thống và triển khai các vấn đề về bảo mật. 

8 An ninh mạng Đảm bảo an ninh cho hạ tầng và hệ thống (CCNA Security) 3 Kỳ 8 Vấn đáp 

9 Kiểm thử hệ thống mạng Học phần cung cấp các phương pháp, công cụ đánh giá độ an 

toàn và hiệu năng của hệ thống mạng bằng cách phân tích, đánh 

giá các lỗi và tiềm tàng của hệ thống để từ đó đưa ra các phương 

pháp gỡ lỗi (troubleshoot) và có kế hoạch phòng ngừa cũng như 

duy trì sự ổn định của hệ thống mạng. Sau khi kết thúc môn học, 

người học có thể nắm được các kiến thức sau: Hiểu được lý do 

tại sao, khi nào và bằng cách nào để kiểm tra được hệ thống 

mạng. Sử dụng việc thử nghiệm (kiểm thử) để khám phá lỗ 

hổng thiết kế mạng. Xây dựng được phương pháp, kế hoạch thử 

nghiệm, cải thiện hệ thống mạng. Giảm thiểu tối đa lỗi hệ thống, 

xác nhận và tinh chỉnh cấu hình thiết bị mạng. Kiểm tra hiệu 

suất và khả năng mở rộng trung tâm dữ liệu hệ thống mạng. 

3 Kỳ 8 Vấn đáp 

10 Thực tập chuyên ngành  3 Kỳ 8 Báo cáo 

   - Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Công nghệ Dot NET Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình trên 

nền .NET, trong đó tập trung vào ngôn ngữ lâp trình C#,  phát 

triển năng lực lập trình hướng đối tượng trên nền tảng thư viện 

lập trình .NET, tiến tới xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh. 

Phần lớn thời lượng của học phần được dành cho nội dung về 

lập trình hướng đối tượng, thao tác với CSDL bằng thư viện 

ADO.NET và xây dựng ứng dụng web sử dụng kiến trúc MVC. 

Học phần còn giới thiệu một số công nghệ tiên tiến mà nền tảng 

.NET cung cấp. như WPF, LINQ, Entity Framework... 

3 Kỳ  5 Vấn đáp máy 



2 Mạng máy tính nâng cao Tiếp cận hệ thống mạng theo hướng Academic, chuyên sâu vào 

tầng Application->tầng con LLC của Datalink (tài liệu Tcp/Ip 

illustration) 

3 Kỳ  5 Tự luận 

3 Thiết kế web Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về HTML, 

CSS, Javascript dùng trong thiết kế giao diện cho ứng dụng web 

3  Vấn đáp máy 

4 Lập trình Java Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương 

pháp hướng đối tượng (OPP) và cách thức áp dụng vào lập trình 

Java; cú pháp của ngôn ngữ Java và cách sử dụng; tạo ra đối tượng 

và thêm các hành vi, làm việc với các sưu tập (collections), xử lý 

lỗi; các thủ thuật để viết mã lệnh tốt hơn. 

3 Kỳ  5 Vấn đáp máy 

5 Công nghệ mạng chuyển 

mạch 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về 

thiết bị 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. Tiếp cận theo hướng công nghệ Cisco, 

tầng Datalink, xây dựng LAN, (tài liệu CCNA switching). 

3 Kỳ  6 Vấn đáp máy 

6 Công nghệ và thiết bị mạng Tiếp cận theo hướng công nghệ Cisco, tầng Network, xây dựng 

WAN, (tài liệu CCNA routing). Giúp người học có thể hiểu, 

nắm được cách thức hoạt động, cấu hình và 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.  

3 Kỳ  6 Vấn đáp máy 

7 Lập trình web 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 Vấn đáp máy 

8 Lập trình truyền thông Tiếp cận hệ thống mạng từ tầng Application đến tầng Transport 

theo hướng lập trình (tài liệu Socket Programming in C# - Blunt 

R.). Cung cấp cho sinh viên những kiến thức: 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 

9 Thực tập cơ sở  2 Kỳ  6 Báo cáo 



   - Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Cơ sở dữ liệu 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. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Lập trình hướng đối tượng Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình hướng 

đối tượng.Tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn 

ngữ lập trình C++ trong lập trình hướng đối tượng. Nội dung cụ 

thể gồm: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng; Hàm trong 

C++; Lớp, hàm tạo, hàm hủy, dẫn xuất, thừa kế; Thao tác tệp 

tin; Truy nhập trực tiếp bộ nhớ; Các dòng tin. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp 

3 Toán rời rạc Học phần trang bị những phương pháp tư duy, suy luận lôgic & 

chứng minh của toán học; các kiến thức cơ bản về thuật toán,  

giải thuật,  cùng các cấu trúc rời rạc & các kỹ thuật xử lý trên 

các cấu trúc đó; các thuật toán, kỹ thuật thiết kế thuật toán; các 

nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. 

2 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

máy 

4 Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán 

Trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các mô 

hình dữ liệu thông dụng (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, đồ 

thị, tập hợp, từ điển, ...) cũng như các thao tác tác động trên 

từng phần tử của mô hình. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận 

dụng các kiến thức đã học để lập trình giải quyết tốt các bài 

toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.        

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 

5 Mạng máy tính  Overview về hệ thống mạng máy tính: kiến trúc mạng, giao 

thức, thiết bị, công nghệ 

3 Kỳ 4 Tự luận 



6 Phân tích thiết kế hệ thống Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp luận 

phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Giúp sinh viên có đầy đủ 

kiến thức về khảo sát, phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống 

thông tin quản lý. Sinh viên được trang bị kiến thức về các công 

cụ để phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng chức 

năng và hướng đối tượng. Ngoài ra, sinh viên còn được tìm 

hiểu về quy trình quản lý của một số bài toán quản lý thường 

gặp trong các cơ quan, doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh 

viên được vận dụng làm bài tập lớn gồm các nội dung: khảo sát, 

phân tích, thiết kế và sử dụng một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

cài đặt một số bài toán quản lý trong thực tế. 

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 

   - Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 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.  

3 Kỳ 1 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Nhập môn lập trình 

 

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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 

3 Hệ điều hành  Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tổ chức 

và nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính. Học phần 

lựa chọn hệ điều hành Windows và Linux để thực nghiệm. Bao 

gồm: - Tổ chức hệ điều hành và nguyên lý hoạt động:Tổ chức 

chung của các hệ điều hành;Bộ lập lịch; Quản lý các tiến trình; 

Đồng bộ và chia sẻ tài nguyên hệ thống - Hệ điều hành 

Windows: Sử dụng các ứng dụng công cụ hệ thống; Quản lý tài 

khoản và dịch vụ Remote; Quản lý các ứng dụng, dịch vụ, thưc 

mục, thư viện hệ thống và các thiết bị;Cấu hình mạng và kỹ 

2 Kỳ 2 Tự luận 



thuật chia sẻ dữ liệu; Bảo trì và nâng cấp hệ điều hành; Kỹ 

thuật sao lưu và khôi phục dữ liệu - Hệ điều hành Linux: Tổ 

chức dữ liệu trên hệ thống; Quản lý tài khoản người dùng; 

Quản lý và chia sẻ dữ liệu hệ thống; sử dụng shell bash.  

4 Kiến trúc máy tính Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kiến 

trúc, chức năng các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính, 

về tổ chức phần cứng, phần mềm các kỹ thuật cài đặt và tối ưu 

hệ điều hành máy tính. Các nội dung chính bao gồm: - Các 

thành phần cơ bản của hệ thống máy tính - Kiến trúc và chức 

năng các thành phần bên trong CPU - Tổ chức MainBoar - Tổ 

chức bộ nhớ trong máy tính - Kỹ thuật phân vùng đĩa cứng theo 

chuẩn FAT và NTFS - Bảo trì, khắc phục và xử lý mốt số lỗi 

thường gặp trên hệ thống máy tính. 

2 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

5 Lập trình nâng cao 

 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về lập trình.Tạo 

điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C. 

Nội dung cụ thể gồm: Dữ liệu động và con trỏ trong C; Kiểu dữ 

liệu có cấu trúc trong C; Kiểu File tệp trong C; Đồ họa trong C. 

2 Kỳ 2 Vấn đáp máy 

5. Ngành Khoa học máy tính 

- Khóa 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Các mô hình dự báo Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về 

khoa học dự báo, bao gồm các mô hình dự báo định tính và 

định lượng phổ biến nhất như: phương pháp chuyên gia, đường 

số mũ, hồi qui, phương pháp chuỗi thời gian và mô hình 

ARIMA. Nhằm giúp sinh viên vận dụng các mô hình dự báo để 

hoạch định trong lĩnh vực của đời sống cũng như nghiên cứu. 

Trang bị các kiến thức về sử dụng công cụ lập trình Excel, 

SPSS, R. Môn học này là nền tảng, tạo tiền đề để sinh viên có 

thể tiếp thu các môn học chuyên sâu khác như: Big Data, 

Internet of Things, Deep learning… 

3 Kỳ 9 Tự luận 



2 Chuyên đề 1: Phần mềm mã 

nguồn mở 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

phần mềm mã nguồn mở, cách ứng dụng phần mềm nguồn mở 

trong thiết kế website. Các giấy phép trong cộng đồng mã 

nguồn mở, những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã 

nguồn mở trong việc phát triển các ứng dụng. Cung cấp những 

kiến thức về ngôn ngữ nền tảng để xây dựng và phát triển 

website dựa trên các phần mềm nguồn mở. Giúp sinh viên có 

kỹ năng lập trình web, và ứng dụng kỹ năng lập trình web vào 

xây dựng website bằng các hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 

như Wordpress, Presstashop, Joomla, prestashop, NukeViet. 

3 Kỳ 9 Vấn đáp máy 

3 Chuyên đề 2: Lập trình Java 

nâng cao 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiếc thức về lập trình Java 

chuyên sâu như: Các thành phần giao diện đồ họa, nhập xuất, 

lập trình đa luồng, lập trình mạng, truy cập đối tượng từ xa, căn 

bản, kết nối cơ sở dữ iệu, xây dựng ứng dụng web, javabean. 

3 Kỳ 9 Vấn đáp máy 

4 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 9 Báo cáo 

5 Đồ án tốt nghiệp  10 Kỳ 10 Báo cáo 

   - Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Công nghệ Web Học phân 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. Nội dung chính gồm: Các khái niệm cơ bản và chuyên 

sâu về lập trình web, bao gồm các kiến thức về ngôn ngữ lập 

trình PHP cơ bản, PHP và Cơ sở dữ liệu Mysql, lập trình hướng 

đối tượng với PHP. 

3 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

2 Trí tuệ nhân tạo Trang bị cho sinh viên 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. Tạo tiền đề cho các sinh viên có thể xây dựng một chương 

trình có khả năng đưa ra các xử lý thông minh dựa vào tri thức. 

Nội dung cụ thể gồm: Các thuật toán tìm kiếm có dùng tri thức 

hướng dẫn, phương pháp biểu diễn và lập luận với tri thức. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 



3 Lập trình song song Môn học cung cấp các khái niệm của lập trình song song: mô 

hình máy PRAM; kiến trúc máy tính song: Dãy vi xử lý, Đa vi 

xử lý, Đa máy, SIMD / MIMD; tổ chức kết nối vi xử lý và ánh 

xạ;  tăng tốc; ánh xạ và định thời; mô hình lập trình song song; 

giải thuật song song. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

4 Máy học Cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật học máy đang được sử 

dụng rộng rãi để phát triển các hệ thống thông minh hiện nay: 

Học khái niệm; Cây quyết định, Mạng nơron, Đánh giá giả 

thuyết, Học Bayes, Học dựa trên trường hợp, Máy véc tơ hỗ 

trợ, Mô hình đồ thị vô hướng... 

3 Kỳ 7 Tự luận 

5 Ngôn ngữ hình thức và 

otomat 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn 

phạm, Ôtômát. Hiểu về các phương pháp biểu diễn ngôn ngữ. 

Cơ chế đoán nhận và sản sinh ra ngôn ngữ. Các thuật toán liên 

quan tới ngôn ngữ, văn phạm và Ôtômát và sự tương đương 

giữa văn phạm và Ôtômát. Hình thành và nâng cao khả năng 

làm việc với máy tính trên các ngôn ngữ hình thức hiện đại, 

tiến tới xây dựng các ứng dụng riêng cho lĩnh vực Ngôn ngữ 

trên máy tính. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 

 

6 Thiết kế và phân tích thuật 

toán 

Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản về thuật toán, đi sâu 

vào cách đánh giá thuật toán, cách thiết kế thuật toán. Cung cấp 

cho sinh viên những kỹ năng trong đánh giá thuật toán và xây 

dựng thuật toán cho một bài toán. Sau khi học xong môn học 

sinh viên phải đạt được những yêu cầu: Nắm được các khái 

niệm cơ bản về thuật toán, độ phức tạp của thuật toán, vận dụng 

giải quyết các bài toán bằng các kỹ thuật thiết kế đã học. Hiểu 

và nắm vững cách phân tích và cách đánh giá một thuật toán, từ 

đó sinh viên có thể tự nghiên cứu các loại mã khác nhau để vận 

dụng vào việc mã hóa, giải mã cũng như bảo mật thông tin. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 

 

 

7 Lập trình mô phỏng thuật 

toán 

Học phần tập trung vào các kỹ năng cơ bản để có thể cài đặt và 

mô phỏng các thuật toán kinh điển của hơn 50 năm qua trong 

lĩnh vực khoa học máy tính. Nhằm mục đích hướng sinh viên 

tiếp cận với thực tế, ứng dụng các thuật toán kinh điển vào các 

bài toán thực và đánh giá các thuật toán này. Nội dung bao 

3 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

 

 



gồm: Các nguyên tắc cơ bản trong việc mô phỏng thuật toán 

làm nền tảng về mô hình lập trình cơ bản, sự trừu tượng của dữ 

liệu, các cấu trúc dữ liệu về ngăn xếp, hàng đợi và cái túi, việc 

phân tích các thuật toán. Mô phỏng các thuật toán sắp xếp, tìm 

kiếm, đồ thị, xâu chuỗi. Trải nghiệm thực tế cho sinh viên để 

làm quen với Microsoft XNA Game. Từ chương này sinh viên 

có thể xây dựng một ứng dụng game có áp dụng các thuật toán 

đã học vào game. 

8 Khai phá dữ liệu Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khai phá dữ 

liệu vai trò và ứng dụng của KPDL, các phương pháp khai phá 

dữ liệu, giúp sinh viên có các kỹ năng nhận dạng, phân tích, xử 

lý dữ liệu, phát triển các kỹ thuật khai phá dữ liệu, xây dựng và 

triển khai một dự án khai phá dữ liệu trong thực tiễn.  Nội dung 

cụ thể gồm: Khai phá dữ liệu và một số bài toán chính trong 

khai phá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, tập mục phổ biến, luật kết 

hợp, phân lớp dữ liệu với cây quyết định. Sinh viên cần xây 

dựng được ứng dụng cụ thể gắn với các kiến thức đã học.  

3 Kỳ 8 Tự luận 

9 Lý thuyết trò chơi Giúp cho sinh viên nắm được những thiết kế và xây dựng trò 

chơi, 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. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

10 Phân tích số liệu thống kê Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Cách phân loại dữ 

liệu, mã hóa, nhập liệu, làm sạch dữ liệu, tóm tắt và trình bày 

dữ liệu, vận dụng xử lý dữ liệu từ các bảng điều tra. Hiểu và 

nắm vững lý thuyết kiểm định, ứng dụng thực hành kiểm định 

mối liên hệ giữa hai biên định tính, kiểm định trung bình quần 

thể, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số và tỷ lệ. Từ 

đó đưa ra những kết quả, dự đoán phục vụ cho yêu cầu thực tế. 

Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học để tiến hành 

thu thập, phân tích, thống kê kết quả của một cuộc điều tra  

cụ thể. 

3 Kỳ 8 Trắc nghiệm 

máy 

 

 

11 Thực tập chuyên ngành  3 Kỳ 8 Báo cáo 

 



- Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Công nghệ Dot NET Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình trên 

nền .NET, trong đó tập trung vào ngôn ngữ lâp trình C#,  phát 

triển năng lực lập trình hướng đối tượng trên nền tảng thư viện 

lập trình .NET, tiến tới xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh. 

Phần lớn thời lượng của học phần được dành cho nội dung về 

lập trình hướng đối tượng, thao tác với CSDL bằng thư viện 

ADO.NET và xây dựng ứng dụng web sử dụng kiến trúc MVC. 

Học phần còn giới thiệu một số công nghệ tiên tiến mà nền 

tảng .NET cung cấp. như WPF, LINQ, Entity Framework... 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 

2 Phần mềm hỗ trợ tính toán 

Matlab 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phần mềm Matlab 

như một 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 

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

3 Phương pháp số Trang bị cho sinh viên những phương pháp tư duy, suy luận 

lôgic, kiến thức cơ bản về phương pháp giải gần đúng phương 

trình phi tuyến, hệ phương trình đại số tuyến tính, nội suy, tính 

gần đúng tích phân số, tính gần đúng đạo hàm và các phương 

pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường. 

2 Kỳ 5 Viết 

4 Tối ưu hóa Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bài 

toán tối ưu hóa và ứng dụng của nó trong thực tế (bài toán lập 

kế hoạch sản suất, bài toán vận tải, bài toán cái túi), đồng thời 

cung cấp phương pháp mô phỏng một vấn đề thực tế dưới dạng 

toán học. Trên cơ sở đó, môn học giới thiệu các công cụ để giải 

bài toán đã được thiết lập. Môn học cũng giúp sinh viên tiếp 

2 Kỳ 5 Tự luận 



cận và cài đặt các chương trình để giải các bài toán tối ưu nhằm 

hỗ trợ cho quá trình học tập cũng như nâng cao khả năng và tư 

duy lập trình của sinh viên. 

5 Biên tập và xử lý Video Sinh viên sẽ được trang bị các khái niệm lý thuyết khác nhau 

về biên 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. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp 

6 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 

7 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 Vấn đáp  máy 

8 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 6 Tự luận 

9 Tính toán mềm Tính toán mềm trang bị cho người học lý thuyết và khả năng 

vận dụng các công cụ toán học hiện đại: Lý thuyết tập mờ, 

Logic mờ, Mạng thần kinh mờ và giải thuật di truyền trong 

việc giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau của 

Khoa học và Kỹ thuật, đặc biệt trong công nghệ thông tin như 

dự báo, ra quyết định, xử lý thông tin bất định. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

10 Thực tập cơ sở  2 Kỳ 6 Báo cáo 

 



 - Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Cơ sở dữ liệu 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. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Lập trình hướng đối tượng Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình hướng 

đối tượng.Tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn 

ngữ lập trình C++ trong lập trình hướng đối tượng. Nội dung 

cụ thể gồm: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng; Hàm 

trong C++; Lớp, hàm tạo, hàm hủy, dẫn xuất, thừa kế; Thao 

tác tệp tin; Truy nhập trực tiếp bộ nhớ; Các dòng tin. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp 

3 Toán rời rạc Học phần trang bị những phương pháp tư duy, suy luận lôgic 

& chứng minh của toán học; các kiến thức cơ bản về thuật 

toán,  giải thuật,  cùng các cấu trúc rời rạc & các kỹ thuật xử lý 

trên các cấu trúc đó; các thuật toán, kỹ thuật thiết kế thuật 

toán; các nguyên lý và kỹ thuật đếm cao cấp. 

2 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

máy 

4 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các mô 

hình dữ liệu thông dụng (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, 

đồ thị, tập hợp, từ điển, ...) cũng như các thao tác tác động trên 

từng phần tử của mô hình. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận 

dụng các kiến thức đã học để lập trình giải quyết tốt các bài 

toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.        

3 Kỳ 3 Vấn đáp GĐ 

5 Mạng máy tính Overview về hệ thống mạng máy tính: kiến trúc mạng, giao 

thức, thiết bị, công nghệ 

3 Kỳ 4 Tự luận 



6 Phân tích thiết kế hệ thống Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp 

luận phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Giúp sinh viên có 

đầy đủ kiến thức về khảo sát, phân tích, thiết kế và cài đặt hệ 

thống thông tin quản lý. Sinh viên được trang bị kiến thức về 

các công cụ để phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo 

hướng chức năng và hướng đối tượng. Ngoài ra, sinh viên còn 

được tìm hiểu về quy trình quản lý của một số bài toán quản lý 

thường gặp trong các cơ quan, doanh nghiệp. Trong quá trình 

học, sinh viên được vận dụng làm bài tập lớn gồm các nội 

dung: khảo sát, phân tích, thiết kế và sử dụng một số hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu cài đặt một số bài toán quản lý trong thực tế. 

3 Kỳ 4 Vấn đáp GĐ 

    - Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 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.  

3 Kỳ 1 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Nhập môn lập trình 

 

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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 

3 Hệ điều hành Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tổ chức 

và nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính. Học phần 

lựa chọn hệ điều hành Windows và Linux để thực nghiệm. Bao 

gồm: - Tổ chức hệ điều hành và nguyên lý hoạt động:Tổ chức 

chung của các hệ điều hành;Bộ lập lịch; Quản lý các tiến trình; 

Đồng bộ và chia sẻ tài nguyên hệ thống - Hệ điều hành 

Windows: Sử dụng các ứng dụng công cụ hệ thống; Quản lý tài 

khoản và dịch vụ Remote; Quản lý các ứng dụng, dịch vụ, thưc 

2 Kỳ 2 Tự luận 



mục, thư viện hệ thống và các thiết bị;Cấu hình mạng và kỹ 

thuật chia sẻ dữ liệu; Bảo trì và nâng cấp hệ điều hành; Kỹ 

thuật sao lưu và khôi phục dữ liệu - Hệ điều hành Linux: Tổ 

chức dữ liệu trên hệ thống; Quản lý tài khoản người dùng; 

Quản lý và chia sẻ dữ liệu hệ thống; sử dụng shell bash.  

4 Kiến trúc máy tính Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kiến 

trúc, chức năng các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính, 

về tổ chức phần cứng, phần mềm các kỹ thuật cài đặt và tối ưu 

hệ điều hành máy tính. Các nội dung chính bao gồm: - Các 

thành phần cơ bản của hệ thống máy tính - Kiến trúc và chức 

năng các thành phần bên trong CPU - Tổ chức MainBoar - Tổ 

chức bộ nhớ trong máy tính - Kỹ thuật phân vùng đĩa cứng theo 

chuẩn FAT và NTFS - Bảo trì, khắc phục và xử lý mốt số lỗi 

thường gặp trên hệ thống máy tính. 

2 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

5 Lập trình nâng cao 

 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về lập trình.Tạo 

điều kiện cho sinh viên sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình 

C. Nội dung cụ thể gồm: Dữ liệu động và con trỏ trong C; Kiểu 

dữ liệu có cấu trúc trong C; Kiểu File tệp trong C; Đồ họa 

trong C. 

2 Kỳ 2 Vấn đáp máy 

6. Ngành An toàn thông tin 

- Khóa 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 An toàn mạng riêng ảo Học phần 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 9 Tự luận 



2 Chuyên đề 1: Kỹ thuật lọc 

thư rác 
Học phần này giúp sinh viên hiểu được các kỹ thuật lọc thư rác 

và các thuật toán lọc thư rác dựa trên học máy để đảm bảo an 

ninh cho hệ thống mạng máy tính, hiểu được một số kỹ thuật 

cơ bản, khái niệm nền tảng trong lĩnh vực lọc thư rác. Thông 

qua lý thuyết và các bài tập nhóm, sinh viên có khả năng mô 

phỏng kiểm thử các hệ thống lọc thư rác dựa trên các kỹ thuật 

phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát vấn đề an toàn mạng, 

đồng thời có khả năng vận hành và quản trị các hệ thống an 

ninh.  

3 Kỳ 9 Tự luận 

3 Chuyên đề 2: Kỹ thuật bảo 

vệ Bản quyền phần mềm 

Mục tiêu của môn học cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản và hiểu biết về thực trạng bản quyền phần mềm 

hiện nay trên thế giới, cũng như tại Việt Nam. Nội dung môn 

học cũng đề cập tới những kỹ thuật được sử dụng phổ biến 

hiện nay trong việc bảo vệ bản quyền số, bảo vệ mã nguồn 

phần mềm không bị đánh cắp, sao chép, vi phạm luật. 

3 Kỳ 9 Tự luận 

4 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 9 Báo cáo 

5 Đồ án tốt nghiệp  10 Kỳ 10 Báo cáo 

    - Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 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 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. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

2 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 hãng sản xuất tường lửa nổi tiếng nhất hiện nay. 

Đặc biệt, môn học còn đưa ra một số ứng dụng thực tiễn với 

3 Kỳ 7 Tự luận 



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 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 

4 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 

5 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 

6 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 



7 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 đã 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 

8 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 

9 Thực tập chuyên ngành  3 Kỳ 8 Báo cáo 

    - Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

2 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 

2 Kỳ 5 Tự luận 



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. 

3 Lập trình Java Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, các cấu trúc lệnh cơ 

bản của ngôn ngữ lập trình Java, phương pháp xây dựng các 

cấu trúc dữ liệu trong Java, giới thiệu các cấu trúc dữ liệu đã 

được xây dựng sẵn và cách sử dụng chúng, giới thiệu về lập 

trình tổng quát trong Java, giới thiệu phương pháp xây dựng 

ứng dụng desktop, ứng dụng mạng bằng Java 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 

4 Mã độc máy tính 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 mã 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. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

5 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. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

6 An ninh và an toàn mạng Môn học cung cấp khái niệm cơ bản về an toàn truyền thông 

trên mạng Internet, các phương pháp mã 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. Vận dụng các kiến thức về lý thuyết áp dụng 

2 Kỳ 5 Tự luận 



vào sử dụng một số 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. 

7 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 

8 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. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

9 Hệ thống tái cấu hình động 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. Cung cấp các kỹ năng lập trình 

trên công cụ Quartus II của Altera với các ngôn ngữ lập trình 

như C, C#, VHDL. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

10 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 

11 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 

3 Kỳ 6 Tự luận 



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 

12 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 

13 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 học thuộc khối chuyên ngành. 

2 Kỳ 6 Báo cáo 

   - Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Lập trình hướng đối tượng 

với C++ 

Môn học cung cấp cho sinh viên các 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. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 

2 Mạng máy tính Tổng quan về hệ thống mạng máy tính: kiến trúc mạng, giao 

thức, thiết bị, công nghệ        

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

3 Cơ sở dữ liệu 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 

2 Kỳ 3 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 



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. 

4 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. 

2 Kỳ 4 Tự luận 

5 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. 

3 Kỳ 4 Trắc nghiệm 

6 Nhập môn ATTT Đây là học phần quan trọng của ngành An toàn thông tin, nó 

cung cấp những khái niệm, kiến thức cơ bản có tác dụng định 

hướng và gợi mở cho sinh viên đi vào học tập và nghiên cứu 

toàn bộ các học phần khác về ATTT, cung cấp các kiến thức 

hỗ trợ việc thiết kế và xây dựng các hệ thống ATTT. Nội dung 

tổng thể vừa bao quát đầy đủ các vấn đề cơ bản mang tính 

định hướng của ngành, lại vừa thể hiện được mức độ phát 

triển của từng vấn đề cũng như thành tựu công nghệ mới nhất. 

2 Kỳ 4 Tự luận 

8 Mật mã 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 mã hóa và mật mã, các kiến 

thức cơ bản liên quan đến mã 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 mã hóa thông tin. Nội dung môn học 

bao gồm những chủ đề chính như: cơ sở của lý thuyết số và 

ứng dụng trong mã hoá, các bài toán quan trọng trong lý 

3 Kỳ 4 Tự luận 



thuyết số ứng dụng vào mã hoá thông tin, phân tích các hệ mã 

và các ứng dụng của nó trong mã hoá thông tin điện tử, hệ 

thống mật mã đối xứng, hệ thống mật mã bất đối xứng, hàm 

băm mật mã, chữ ký điện tử, hệ thống chứng nhận khóa công 

cộng và một số giao thức bảo vệ thông tin . 

    - Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 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. 

3 Kỳ 1 Trắc nghiệm và 

vấn đáp máy 

2 Nhập môn lập trình 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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 

3 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu về các mô 

hình dữ liệu thông dụng (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, 

đồ thị, tập hợp, từ điển, ...) cũng như các thao tác tác động trên 

từng phần tử của mô hình. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận 

dụng các kiến thức đã học để lập trình giải quyết tốt các bài 

toán đặt ra sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.        

3 Kỳ 2 Vấn đáp 

4 Kiến trúc máy tính Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kiến 

trúc, chức năng các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính, 

về tổ chức phần cứng, phần mềm các kỹ thuật cài đặt và tối ưu 

hệ điều hành máy tính. Các nội dung chính bao gồm: - Các 

thành phần cơ bản của hệ thống máy tính - Kiến trúc và chức 

năng các thành phần bên trong CPU - Tổ chức MainBoar - Tổ 

chức bộ nhớ trong máy tính - Kỹ thuật phân vùng đĩa cứng 

theo chuẩn FAT và NTFS - Bảo trì, khắc phục và xử lý mốt số 

lỗi thường gặp trên hệ thống máy tính. 

2 Kỳ 2 Trắc nghiệm 



  II. Khoa Truyền thông đa phương tiện 

1. Ngành Truyền thông đa phương tiện (TTĐPT) 

- Khóa 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Tự chọn 1 – Lập 

trình game 3D 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về trò chơi 

3D, kỹ thuật lập trình game 3D, thiết lập game với mạng LAN và xuất 

ra các nền tảng di động bằng công nghệ Unity3D.   

3 Kỳ 9 Vấn đáp 

2 Tự chọn 2- Đồ án 

TVC 

- Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình, 

cách thức xây dựng các dạng đơn đặt hàng quảng cáo từ đó sinh viên 

có thể lên ý tưởng, phối cảnh, quay video và kết hợp với các phần mềm 

đã học tại các học phần trước để tạo thành một bộ phim quảng cáo 

hoàn chỉnh. 

3 Kỳ 9 Báo cáo 

3 Tự chọn 3 - Thiết kế 

nhân vật 

Môn học trang bị cho sinh viên những phương pháp thiết kế nhân vật 

3D, cách tạo vật liệu cho nhân vật 3D. Giúp sinh viên phát triển năng 

lực tư duy và sáng tạo để lên ý tưởng xây dựng nhân vật một cách đa 

dạng. Từ đó vận dụng kiến thức, kỹ năng để thiết kế nhân vật game, 

hoạt hình 3D hoàn chỉnh. 

3 Kỳ 9 Báo cáo 

4 Thực tập tốt nghiệp   Kỳ 10  

5 Đồ án tốt nghiệp   Kỳ 10  

   - Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Lập trình web Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để lập trình 

Website. Kết hợp với những kiến thức đã học ở môn Thiết kế web, sinh 

viên có khả năng 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 

2 Tự chọn 6 – Kỹ xảo 

điện ảnh Truyền hình 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về điện ảnh, các kỹ thuật 

dựng kỹ xảo trong điện ảnh, truyền hình. Trang bị cho sinh viên kỹ năng 

2 Kỳ 7 Vấn đáp máy 



dựng kỹ xảo cho phim, video quảng cáo. Môn học là nền tảng hỗ trợ cho 

các môn học chuyên sâu khác để hoàn thiện được sản phẩm video. 

3 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. 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. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

4 Thiết kế hình hiệu Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức xây dựng các hình hiệu 

video, hình hiệu truyền hình. Giúp sinh viên có kỹ năng tư duy sáng 

tạo, trí tưởng tượng và cảm nhận về âm nhạc, mỹ thuật trong việc xây 

dựng hình hiệu. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

5 Thực hành đa 

phương tiện 1 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành 

với hệ thống mô phỏng thực tại ảo như kết nối các trang thiết bị, 

phương pháp hiển thị video 3D, triển khai các ứng dụng mô phỏng có 

kết nối với trang thiết bị trong hệ thống mô phỏng thực tại ảo. 

2 Kỳ 7 Vấn đáp trên 

phòng thực tại 

ảo 

6 Trò chơi đa phương 

tiện 

Môn học cung cấp cho sinh viên nguyên lý, kỹ năng cơ bản để xây 

dựng trò chơi 2D, các phương pháp xây dựng, điều khiển chuyển động 

trong môi trường đồ họa 2D, xây dựng hiệu ứng âm thanh, hình ảnh và 

các thành phần khác cần thiết cho một trò chơi 2D. Đây là môn học nền 

tảng giúp sinh viên có tư duy về phương pháp và kỹ thuật căn bản để 

phát triển game. 

2 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

7 Công nghệ thực tại 

ảo 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về thực tại ảo; 

giới thiệu và hướng dẫn sinh viên vận dụng để xây dựng các ứng dụng 

mô phỏng 3D. 

3 Kỳ 8 Báo cáo 

 

8 Công nghệ web 3D Môn học giới thiệu cho sinh viên những nền tảng phát triển website 

3D, ứng dụng của web 3D; từ đó cung cấp kiến thức để lập trình tương 

tác để hoàn thành website 3D. 

3 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

9 Điều khiển mô hình 

3D 

Môn học cung cấp cho sinh viên nền tảng lập trình đồ họa, giúp sinh 

viên hiểu và nắm rõ thư viện, trang bị những tri thức cần thiết để xây 

dựng các hệ thống tương tác 3D, để tạo ra các ứng dụng tương tác 3D 

hoàn thiện. 

3 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

10 Thực hành đa 

phương tiện 2 

Với môn học này, sinh viên thực hành các module mô phỏng chuyên 

sâu trên phòng thực hành công nghệ thực tại ảo. Thông qua các bài 

2 Kỳ 8 Vấn đáp trên 

phòng thực hành 



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. 

11 Tự chọn 7 – Thiết kế 

hoạt hình 3D 

Môn học giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng thiết kế nhân vật hoạt hình 

3D, các kiến thức để thiết kế xây dựng hoạt hình 3D. Giúp cho sinh 

viên có kỹ năng về dựng hình, khả năng thẩm mỹ, cảm nhận âm 

thanh,... để tạo ra sản phẩm là phim hoạt hình 3D. 

2 Kỳ 8 Báo cáo 

12 Thực tập chuyên 

ngành 

 3 Kỳ 8  

   - Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Đồ họa 2D ứng dụng 

2 

Trang bị cho sinh viên kiến thức để tạo các hoạt hình động, cách tạo 

các chuyển động, và các biến đổi hình ảnh, cách lồng ghép các âm 

thanh, video để tạo thành một clip hoạt hình 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 

2 Đồ họa máy tính Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đồ họa máy tính và khả 

năng sử dụng một thư viện đồ họa phổ biến, thịnh hành. Môn học là cơ 

sở để sinh viên hiểu rõ về nền tảng cốt lõi của các ứng dụng đồ họa 

phục vụ truyền thông (visual communication) từ đó tiếp thu và vận 

dụng tốt các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Môn học cũng là 

cơ sở để sinh viên có thể đi sâu tìm hiểu về lý thuyết đồ họa đồng thời 

cũng có thể tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập trình đồ họa sử dụng các thư 

viện đã có. 

3 Kỳ 5 Vấn đáp máy 

3 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 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; 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. 

2 Kỳ 5 TN máy 

 

4 Toán rời rạc   3 Kỳ 5  

5 Biên tập audio và Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình thao tác, 2 Kỳ 6 Vấn đáp máy 



video chỉnh sửa, sắp xếp lại các bức ảnh, các đoạn âm thanh, đoạn video để 

tạo ra những sản phẩm video đẹp theo ý muốn của người sử dụng. Đây 

là một công đoạn quan trọng trong quá trình hậu kỳ trong quá trình xây 

dựng các bộ phim, các đoạn quảng cáo hoặc video truyền thông. 

6 Cơ sở dữ liệu  2 Kỳ 6  

7 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 chạy trên hệ điều hành Windows hoàn chỉnh 

sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, CSDL SQL Server trong môi trường 

DotNet. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

8 Thiết kế web Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về quy trình xây dựng 

website hoàn thiện, các tiêu chuẩn để thiết kế giao diện web, sử dụng các 

ngôn ngữ lập trình để có thể thiết kế hoàn chỉnh giao diện trang web. 

2 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

9 Tự chọn 4 – Xử lý 

ảnh 

Môn học giới thiệu cho sinh viên những thuật toán xử lý ảnh thông 

dụng từ đó giúp sinh viên hiểu nguyên lý và vận dụng trong quá trình 

phát triển những ứng dụng xử lý ảnh đa phương tiện. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

10 Tự chọn 5 – Thiết kế 

hoạt hình 2D 

Môn học cung cấp cho sinh viên quy trình xây dựng phim hoạt hình 

2D; hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm thiết kế phim hoạt hình 2D 

để tạo chuyển động, chèn âm thanh, ánh sáng nhằm xây dựng phim 

hoạt hình hoàn chỉnh. 

2 Kỳ 6 Báo cáo 

11 Dựng hình 3D nâng 

cao 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về phần mềm 3Ds 

max (có kết hợp với các plugin), trang bị cho sinh viên kỹ năng xây 

dựng mô hình nhân vật 3D, tạo vật liệu nâng cao cho game, thiết kế, tạo 

chuyển động nhân vật. Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng thiết 

kế, xây dựng mô hình cho game trên máy tính. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

12 Lập trình đồ họa căn 

bản 

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình 

xử lý đồ họa 3D sử dụng thư viện đồ họa để biểu diễn, xây dựng và 

điều khiển đối tượng đồ họa 3D. Môn học là nền tảng cho các môn học 

chuyên ngành khác và đồ án sau này. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

13 Kịch bản truyền 

thông 

Môn học giúp sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về quá 

trình xây dựng kịch bản cho các sản phẩm truyền thông, truyền hình. 

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng lên ý tưởng, viết kịch bản cho các thể 

loại phim hoạt hình, phim quảng cáo, phim điện ảnh truyền hình. 

2 Kỳ 6 Báo cáo 

14 Thực tập cơ sở  2 Kỳ 6  



   - Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 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 

2 Dựng hình 3D cơ 

bản 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao 

về công cụ 3Ds max (có kết hợp với các phần mềm, plugin khác) để 

phục vụ cho công việc thiết kế, xây dựng mô hình nội (ngoại) thất 3D 

trên máy tính.  

3 Kỳ 4 Vấn đáp máy 

3 Xây dựng bản vẽ kỹ 

thuật 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về 

cách xây tổ chức, trình bày, xây dựng bản vẽ kỹ thuật, sử dụng công cụ 

Autocad để xây dựng hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế. 

Từ đó, sinh viên có thể vẽ và đọc hiểu chính xác bản vẽ kỹ thuật cơ 

bản.  

2 Kỳ 3 Vấn đáp máy 

4 Đồ họa xử lý ảnh Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chỉnh sửa ảnh, 

thiết kế giao diện website, các sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm 

Photoshop. Giúp sinh viên 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. 

3 Kỳ 3 vấn đáp máy 

5 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 

Học phần tự chọn chuyên ngành 1 

11 Cơ sở tạo khối Cơ sở tạo khối là môn học 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 

2 Kỳ 4 Báo cáo 



hình khối, cách sử dụng tỷ lệ, chất liệu và kết hợp ánh sáng đối với hình 

khối giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng thiết kế 2D, 3D cho các môn 

học chuyên ngành khác. 

Học phần tự chọn chuyên ngành 2 

12 Kỹ thuật quay phim Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo và cách sử dụng 

máy quay phim, kỹ thuật ghi hình, hướng dẫn sinh viên sử dụng nghệ 

thuật hình ảnh, âm thanh, ánh sáng trong khi quay để đạt được ý tưởng 

kịch bản.  

2 Kỳ 4 Báo cáo 

 - Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Nguyên lý thị giác Nghiên cứu về những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc trong 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. Qua đó 

sinh viên có khả năng tưởng tượng vật thể trong không gian, làm nền 

tảng cho việc thiết kế đối tượng 2D, 3D. 

2 Kỳ 1 tự luận 

2 Hình họa cơ bản Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo hình khối, 

cấu trúc để tạo không gian của vật thể trên mặt phẳng và làm nền tảng 

cho các bài nghiên cứu hình họa ở học phần cao hơn. 

3 Kỳ 1 Vẽ 

3 Hình họa nâng cao Nội dung môn học giúp sinh hiểu cấu trúc cơ thể người từ đó biết cách 

vẽ đúng 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) về: tỉ 

lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt. Qua đó giúp sinh viên 

ứng dụng mô phỏng không gian 3D cho các môn học chuyên ngành. 

2 Kỳ 2 Tự luận 

5 Giải phẫu tạo hình Môn học giúp sinh viên có kiến thức về 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. 

2 Kỳ 2 Vẽ 



6 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 và hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp 

ảnh theo một bố cục hợp lý và màu sắc hài hòa nhất để đạt được bức 

ảnh mang thông điệp mong muốn. 

2 Kỳ 2 Báo cáo 

7 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 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. 

2 Kỳ 2 TNmáy 

 

8 Kiến tập Học phần không tích lũy tín chỉ mà nhằm giới thiệu cho sinh viên vị trí 

việc làm và công việc thực tế sau khi tốt nghiệp tại các đơn vị, doanh 

nghiệp. Hoạt động giúp cho sinh viên có thêm động lực trong học tập 

cũng như lựa chọn định hướng học tập sau này. 

 Kỳ 1  

 

2) Ngành Thiết kế đồ họa 

- Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Đồ án lịch Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, phương pháp tư duy, sáng tạo ý 

tưởng thiết kế Lịch. 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. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

2 Thiết kế nhân vật Môn học trang bị cho sinh viên những phương pháp thiết kế nhân vật 

3D, cách tạo vật liệu cho nhân vật 3D. Giúp sinh viên phát triển năng 

lực tư duy và sáng tạo để lên ý tưởng xây dựng nhân vật một cách đa 

dạng. Từ đó vận dụng kiến thức, kỹ năng để thiết kế nhân vật game, 

hoạt hình 3D hoàn chỉnh.  

3 Kỳ 7 Báo cáo 

3 Tự chọn 9 – Thiết kế 

đồ họa game 2D 

Môn học trang bị những kiến thức về thiết kế game 2D và những 

nguyên tắc cơ bản trong thiết kế giao diện một sản phẩm đồ họa game 

2 Kỳ 7 Báo cáo 



 2D. Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng, phương pháp tư duy sáng 

tạo ý tưởng trong việc triển khai một dự án game 2D. 

4 Tự chọn 10 – Thiết 

kế Logo 

Môn học giúp sinh viên tổng hợp những kiến thức và kĩ năng đã học tập các 

môn mỹ thuật.  Sau môn học sinh viên nắm được các kỹ năng khái quát, tổng 

hợp về ý tưởng, đường nét và hình khối để thiết kế các sản phẩm về logo. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

5 Tự chọn 11 - 

Thiết kế sân khấu 

Môn học trang bị những kiến thức về các loại hình sân khấu biểu diễn. 

Đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế một sân khấu tiêu 

chuẩn. Sau môn học sinh viên có khả năng bao quát và xử lý các loại 

không gian lớn, từ đó đưa ra những ý tưởng và triển khai các không 

gian sân khấu phù hợp với từng địa hình và tính chất văn hóa. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

6 Tự chọn 3- Sáng tác 

đồ họa monotype 

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 và 

ứng dụng của in đối với thiết kế đồ hoạ. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

7 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 8  

8 Đồ án tốt nghiệp  8 Kỳ 8  

   - Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá  

sinh viên 

1 Dựng hình 3D cơ 

bản 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về 

công cụ 3Ds max (có kết hợp với các phần mềm, plugin khác) để phục 

vụ cho công việc thiết kế, xây dựng mô hình nội (ngoại) thất 3D trên 

máy tính. 

3 Kỳ 5 Vấn đáp 

2 Hình họa 4 Môn học củng cố và và tăng cường nhận thức vẻ đẹp trong cấu tạo hình 

thể con người thông qua người mẫu. Qua môn học sinh viên hiểu biết 

hơn về vai trò và mối quan hệ giữa hình khối cơ bản với kết cấu hình 

khối con người thông qua các chất vẽ như mực nho, mầu nước, than… 

Hiểu và nắm được các tương qua tỉ lệ và sự cân đối hài hoà của các bộ 

phận được cấu tạo trên cơ thể người. Vận dụng kiến thức môn giải phẫu 

tạo hình vào bài vẽ.  

3 Kỳ 5 Vẽ 

3 Ký họa Môn học giúp sinh viên có khả năng ghi chép được thực tế lấy tư liệu 

cho việc xây dựng bố cục tranh. Giúp sinh viên rèn luyện và phát triển 

2 Kỳ 5 Vẽ 



kỹ năng quan sát, nhận xét có cái nhìn bao quát nắm bắt nhanh hình 

dáng đặc điểm của đồ vật, con người .  

4 Dựng hình 3D nâng 

cao 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về phần mềm 3Ds 

max (có kết hợp với các plugin), trang bị cho sinh viên kỹ năng xây 

dựng mô hình nhân vật 3D, tạo vật liệu nâng cao cho game, thiết kế, tạo 

chuyển động nhân vật. Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng thiết 

kế, xây dựng mô hình cho game trên máy tính. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp 

5 Tự chọn 7 

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 và hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp 

ảnh theo một bố cục hợp lý và màu sắc hài hòa nhất để đạt được bức 

ảnh mang thông điệp mong muốn. 

2 Kỳ 5 Báo cáo 

6 Nghệ thuật chữ Môn học cung cấp cho sinh viên 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, để nâng cao chức 

năng ứng dụng của chữ đối với thiết kế đồ hoạ  

3 Kỳ 5 Báo cáo 

7 Đồ án thiết kế giao 

diện web 

Đồ án giao diện website là môn học giúp sinh viên tổng hợp những kiến 

thức và kĩ năng đã 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.  

2 Kỳ 5 Báo cáo 

8 Đồ án Catalogue 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. 

2 Kỳ 5 Báo cáo 

9 Đồ án thiết kế sách 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, tạo năng lực đánh giá, sáng tạo để sinh 

viên có khả năng thiết kế có thể áp dụng vào thực tế. 

2 Kỳ 5 Báo cáo 

10 Đồ án bộ nhận diện 

thương hiệu 

Thiết kế nhận diện thương hiệu là môn học giúp sinh viên tổng hợp 

những kiến thức về thiết kế nhận diện thương hiệu doanh nghiệp. Sáng 

tạo nên bộ nhận diện thương hiệu, ấm phẩm thương hiệu mang lại hiệu 

quả cao cả về hình thức lẫn ứng dụng trong thực tế.  

3 Kỳ 6 Báo cáo 



11 Minh họa vẽ truyện 

tranh 

Môn học có nhiệm vụ giúp sinh viên biết cách tạo ra hình tượng nhân 

vật dựa trên các câu truyện kể hay trong các tác phẩm văn học, nâng 

cao khả năng phác thảo nhân vật bằng tay, vận dụng thành thạo công cụ 

máy tính để hỗ trợ. 

2 Kỳ 5 Báo cáo 

12 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. 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. 

2 Kỳ 6 Tự luận 

13 Tự chọn 8 

Sáng tác tranh khắc 

đồ họa 

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.  

2 Kỳ 5 Báo cáo 

14 Thực tập chuyên 

ngành 

 3 Kỳ 6  

    - Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Đồ họa xử lý ảnh Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chỉnh sửa ảnh, 

thiết kế giao diện website, các sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm 

Photoshop. Giúp sinh viên 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 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 

2 Hình họa 2 Giúp sinh viên nghiên cứu về cấu trúc, hình dáng, tỷ lệ, tương quan đậm 

nhạt, sáng tối của tượng chân dung thạch cao, làm quen dần với cấu trúc 

tỷ lệ cơ thể con người 

3 Kỳ 3 Vẽ 

3 Hình họa 3 Giúp sinh viên có thể nhận thức đúng về cấu trúc cơ thể người và có thể 

phác họa được cơ thể con người trong điều kiện không có mẫu. Nâng 

cao khả năng vẽ đúng và chi tiết cấu trúc cơ thể con người khi phác họa 

nhân vật 

3 Kỳ 4 Vẽ 



4 Dựng hình 3D cơ 

bản 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về 

công cụ 3Ds max (có kết hợp với các phần mềm, plugin khác) để phục vụ 

cho công việc thiết kế, xây dựng mô hình nội (ngoại) thất 3D trên máy tính. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 

5 Dựng hình 3D nâng 

cao 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về phần mềm 3Ds 

max (có kết hợp với các plugin), trang bị cho sinh viên kỹ năng xây 

dựng mô hình nhân vật 3D, tạo vật liệu nâng cao cho game, thiết kế, 

tạo chuyển động nhân vật. Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng 

thiết kế, xây dựng mô hình cho game trên máy tính. 

3 Kỳ 4 Vấn đáp máy 

6 Đồ họa vector  Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể nắm được 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. 

3 Kỳ 4 Vân đáp máy 

7 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 để đạt được bức ảnh mang 

thông điệp mong muốn. 

2 Kỳ 3 Báo cáo 

8 Kiến tập  Học phần giúp sinh viên có khả năng quan sát thực tế, nâng cao khả 

năng vẽ tay, ký họa nhanh các cảnh sinh hoạt, phong cảnh. 

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy sử dụng tư liệu cuộc sống vào 

trong sáng tác. Học phần là nguồn tư liệu và áp dụng các phương pháp 

ký họa để phục vụ cho các môn học đồ án, chuyên ngành 

2 Kỳ 4  

   - Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Nguyên lý thị giác Nghiên cứu về những nguyên lý thị giác và những nguyên tắc trong 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. Qua đó 

sinh viên có khả năng tưởng tượng vật thể trong không gian, làm nền 

tảng cho việc thiết kế đối tượng 2D, 3D. 

2 Kỳ 1 tự luận 



2 Bố cục màu Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hòa sắc và các 

nguyên lý để sắp xếp bố cục một cách hài hòa, hợp lý. Củng cố kỹ năng 

xây dựng bố cục màu dạng tự do, đối xứng. 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 2 Vẽ 

3 Giải phẫu tạo hình Môn học giúp sinh viên có kiến thức về 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. 

2 Kỳ 2 Vẽ 

4 Hình họa 1 Môn học giúp sinh viên nghiên cứu về cách dựng hình, lên màu đậm 

nhạt, xác định tỷ lệ của hình khối bằng các kỹ thuật, các phương pháp 

cơ bản. Giúp sinh viên rèn luyên kỹ năng tư duy vẽ tay và cảm nhận cơ 

bản về mỹ thuật. Qua đó sinh viên có khả năng tưởng tượng, phác thảo 

các ý tưởng bằng tay áp dụng cho các môn học về sau. 

3 Kỳ 2 Vẽ 

5 Lịch sử mỹ thuật 

công nghiệp 
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về 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 trong các môn học về sau. 

3 Kỳ 1 tự luận 

6 Nguyên lý tạo hình 

đen trắng 
Qua môn học, sinh viên có khả năng tạo hình sáng tạo bằng hai mầu đen và 

trắng mang tính sáng tạo nghệ thuật, nắm được những phương pháp tạo 

hình,tạo nét, mảng, nét chấm, cường điệu trong sáng tạo nghệ thuật. Môn 

học là nền tảng cơ bản cho các môn học chuyên ngành và đồ án về sau. 

2 Kỳ 2 Vẽ 

7 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 để sinh 

viên có thể vận dụng trong các thiết kế ứng dụng sau này của các môn 

học chuyên ngành, đồ án . 

3 Kỳ 1 Vẽ 



   3) Ngành Công nghệ truyền thông 

   - Khóa 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 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 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. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

2 Xây dựng và phát 

triển thương hiệu 

Môn học cung cấp các yếu tố nền tảng về thương hiệu; giúp sinh viên 

hiểu được các yếu tố chính trong quá trình lập và đánh giá chiến lược 

thương hiệu. Từ đó, sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học để 

đưa ra các quyết định xây dựng thương hiệu hiệu quả; đánh giá tâm lý 

của khách hàng để gia tăng hiệu quả quản lý trong việc đưa ra quyết 

định xây dựng thương hiệu; thiết lập được các chiến lược thương hiệu 

dài hạn cho doanh nghiệp. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

3 Tự chọn 6     

 Thông tấn báo chí Môn học giúp người học có kiến thức khái lược về 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. Từ 

đó, người học có thể tiếp cận và sáng tạo các tác phẩm thông tấn báo 

chí.  

3 Kỳ 7 Tự luận 

4 Tự chọn 7     

 Truyền thông đại 

chúng và dư luận xã 

hội 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về truyền thông đại chúng và dư 

luận xã hội, nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức về bản chất, 

quy luật hình thành và chức năng của dư luận xã hội. Từ đó, SV có thể 

vận dụng lý thuyết để nghiên cứu thăm dò dư luận xã hội. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

5 Tự chọn 8     

 Công tác biên tập và 

tổ chức cơ quan 

truyền thông 

Cung cấp cho SV 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. Qua đó, SV hiểu rõ vị trí, trách nhiệm và công việc của từng bộ 

phận trong các cơ quan truyền thông.  

3 Kỳ 7 Báo cáo 



Môn học trang bị cho SV những kỹ năng như biên tập tin bài, kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tổng quan. 

6 Thực tập tốt nghiệp  5 Kỳ 8  

7 Đồ án tốt nghiệp  8 Kỳ 8  

8 Truyền thông doanh 

nghiệp 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về doanh 

nghiệp, cơ chế vận hành của doanh nghiệp, các mô hình doanh nghiệp 

cơ bản. Từ đó giúp sinh viên có cái nhìn cụ thể về môi trường doanh 

nghiệp và kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan tới truyền thông doanh 

nghiệp trong thực tế.  

3 Kỳ 8 Tự luận 

 

9 Quan hệ công chúng Hệ thống lại những kiến thức cơ bản và toàn diện về Quan hệ công 

chúng (PR) từ đó có những phân tích, đánh giá các chiến lược PR, đưa 

ra các chiến lược cũng như chiến thuật PR; quản trị khủng hoảng với 

thực tế xã hội.  

Đặc biệt, thông qua nghiên cứu các tình huống thực tế trong doanh 

nghiệp, SV trang bị cho mình những kỹ năng dự đoán, phân tích và xử 

lý vấn đề một cách linh hoạt. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

10 Lý thuyết truyền 

thông nâng cao 

Cung cấp cho người học những kiến thức nâng cao về lý thuyết truyền 

thông từ đó liên hệ đến việc thực hiện các chiến dịch truyền thông của 

các thương hiệu, phân tích phương pháp thực hiện dựa trên các lý thuyết 

truyền thông nâng cao. 

Môn học cũng trang bị kĩ năng nghiên cứu và phân tích tài liệu, thuyết 

trình và làm việc nhóm. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

- Khóa 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Nhập môn quảng cáo Giúp 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. Từ đó, sinh viên biết cách lựa chọn kênh truyền thông phù hợp 

với từng nội dung quảng cáo và xây dựng được kịch bản quảng cáo; thực 

hiện mẩu quảng cáo phát trên phát thanh và truyền hình. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

2 Thiết kế web Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về quy trình xây dựng 

website hoàn thiện, các tiêu chuẩn để thiết kế giao diện web, giới thiệu 

2 Kỳ 5 Vấn đáp máy 



ngôn ngữ HTML và thư viện CSS để có thể thiết kế hoàn chỉnh giao 

diện trang web. 

3 Các phương tiện 

truyền thông đại 

chúng 

Cung cấp kiến thức về các phương tiện truyền thông đại chúng như: 

Sách, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, internet... từ đó sinh viên có 

những phân tích, đánh giá để sử dụng phương tiện truyền thông phù 

hợp trong các chiến dịch truyền thông. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

4 Thiết kế dàn trang  2 Kỳ 6  

5 Tự chọn 4     

 Tổ chức sản phẩm 

truyền thông 

Môn học giúp sinh viên nắm vững được những vấn đề về đặc điểm, đặc 

trưng của từng loại sản phẩm truyền thông, hiểu được quy trình tổ chức 

các sản phẩm truyền thông, vai trò của cá nhân trong từng giai đoạn của 

quá trình sáng tạo sản phẩm truyền thông. Từ đó, sinh viên có thể tạo ra 

các sản phẩm truyền thông như sản phẩm truyền thông in ấn, sản phẩm 

truyền thông nghe nhìn. 

3 Kỳ 5 Báo cáo 

6 Xây dựng chương 

trình truyền hình 

Cung cấp các kiến thức về những vấn đề 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 cũng như những thao tác nghiệp vụ của một phóng viên 

truyền hình.Từ đó, sinh viên có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin cho 

truyền hình; thực hiện những thể loại truyền hình cơ bản; phát hiện chủ 

đề và tổ chức xây dựng một số chương trình truyền hình. 

2 Kỳ 5 tự luận 

7 Kỹ năng viết truyền 

thông 

Môn học cung cấp cho SV những kiến thức nền tảng về các thể loại viết 

trong truyền thông và báo chí: viết tin, tường thuật, bình luận, phỏng 

vấn. Để từ đó, sinh viên có thể phân tích vấn đề, tư duy logic để áp 

dụng những kiến thức đã học vào việc viết bài truyền thông thực tiễn. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

8 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.  

Môn học trang bị và hoàn thiện kỹ năng 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 tích hợp cho doanh nghiệp.  

2 Kỳ 5 Báo cáo 



9 Xã hội học truyền 

thông 

Môn học cung cấp kiến thức về truyền thông đại chúng, nghiên cứu về 

công chúng, nghiên cứu về các nhà truyền thông và tổ chức truyền 

thông, nghiên cứu nội dung truyền thông và những tác động xã hội của 

truyền thông đại chúng. Từ đó, sinh viên có kỹ năng phân tích và sáng 

tạo trong hoạt động truyền thông, như phân tích nội dung thông điệp 

truyền thông, phân tích xu hướng truyền thông... 

3 Kỳ 6 Tự luận 

10 Thiết kế truyền thông 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. 

3 Kỳ 6 Báo cáo 

11 Tổ chức sự kiện Môn học cung cấp kiến thức tổng quan về tổ chức sự kiện, phương 

pháp xây dựng đề án tổ chức sự kiện, kiểm soát tiến trình thực hiện và 

quản trị rủi ro trong quá trình tổ chức. 

Đồng thời môn học trang bị kỹ năng làm việc nhóm, điều hành, thuyết 

trình và phản biện. 

3 Kỳ 6 Báo cáo 

12 Truyền thông quốc tế Trang bị cho sinh viên kiến thức về báo chí thế giới, khái niệm và phạm 

trù cơ bản về truyền thông, xu hướng toàn cầu hóa thông tin, 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. 

Từ đó, người học có khả năng nhận biết và bắt kịp xu thế truyền thông 

trên thế giới 

2 Kỳ 6 Báo cáo 

13 Tự chọn 5     

 Xây dựng chiến dịch 

truyền thông 

Môn học cung cấp kiến thức về các chiến dịch truyền thông của các 

thương hiệu lớn từ đó trang bị phương pháp xây dựng chiến dịch truyền 

thông cho người học. 

Môn học tạo cơ hội cho học viên tìm hiểu, phân tích, xử lý tài liệu và 

nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện. 

2 Kỳ 6 Báo cáo 

14 Thực tập chuyên 

ngành 

 3 Kỳ 6  



   - Khóa 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 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 xã hội. 

Môn học còn nâng cao kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm cho SV. 

2 Kỳ 3 Tự luận 

2 Công chúng truyền 

thông 

Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp tiếp cận nghiên cứu công 

chúng truyền thông từ góc độ xã 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. Từ đó, sinh viên có kỹ năng xác định 

nhóm công chúng truyền thông của tổ chức, chiến dịch… và phân tích 

đặc điểm của các nhóm công chúng truyền thông. 

3 Kỳ 3 tự luận 

3 Pháp luật và đạo đức 

về truyền thông 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về luật báo chí và đạo 

đức truyền thông như Luật Báo chí 2016; quyền tự do báo chí, tự do 

ngôn luận trên báo chí của công dân; thực trạng đạo đức của người làm 

truyền thông hiện nay. Môn học rèn luyện tác phong nghiêm chỉnh, chấp 

hành kỷ luật lao động, trách nhiệm và sự tin cậy trong công việc. 

2 Kỳ 2 Tự luận 

4 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 và hướng dẫn cho sinh viên biết cách chụp 

ảnh theo một bố cục hợp lý và màu sắc hài hòa nhất để đạt được bức ảnh 

mang thông điệp mong muốn. 

2 Kỳ 4 Báo cáo 

5 Các phương tiện 

truyền thông đại 

chúng 

Cung cấp kiến thức về các phương tiện truyền thông đại chúng như 

sách, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, internet. Từ đó sinh viên có 

những phân tích, đánh giá để sử dụng phương tiện truyền thông phù hợp 

trong các chiến dịch truyền thông. 

2 Kỳ 3 Tự luận 

6 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  video đẹp theo ý muốn của người sử dụng. Đây là một công đoạn 

quan trọng trong quá trình hậu kỳ của các bộ phim, các đoạn quảng cáo 

hoặc video truyền thông. 

3 Kỳ 4  



7 Các phương tiện 

truyền thông mới 

Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức tổng quan về các phương 

tiện truyền thông mới như thành phần và tính chất của các phương tiện 

truyền thông mới; sự hình thành và phát triển cũng như những ưu điểm, 

hạn chế của các phương tiện truyền thông mới để vận dụng thích hợp. 

Từ đó, 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. 

2 Kỳ 4 Tự luận 

8 Học phần tự chọn cơ 

sở ngành 1 

 2   

 Phương pháp nghiên 

cứu truyền thông 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về 

phương pháp nghiên cứu truyền thông như phương pháp phân tích tài 

liệu, quan sát và phỏng vấn để thực hiện nghiên cứu về sản xuất sản 

phẩm truyền thông. Bên cạnh đó môn học còn cung cấp kiến thức về 

phương pháp điều tra xã hội học và thí nghiệm tình huống. 

Đồng thời, học viên được nâng cao kỹ năng nghiên cứu tài liệu, phỏng 

vấn, làm việc nhóm và thuyết trình. 

2 Kỳ 4  

9 Kiến tập  2 Kỳ 4  

   - Khóa 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 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 

2 Mỹ học đại cương Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 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.  

Môn học giúp người học hoàn thiện kĩ năng nhận biết, phân tích những 

vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến yếu tố mỹ học 

2 Kỳ 1 Tự luận 



3 Học phần tự chọn đại 

cương 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. 

2 Kỳ 1 Tự luận 

4 Học phần tự chọn đại 

cương 2: 

    

 Cơ sở đồ họa máy 

tính 

Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng nền tảng về đồ họa 

Raster, vector , hiểu được các kỹ thuật biểu diễn đồ họa trên máy 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 nhằm ứng dụng trong việc 

xây dựng những sản phẩm đồ họa truyền thông. 

2 Kỳ 2 Tự luận 

5 Lịch sử truyền thông 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. 

2 Kỳ 2 Tự luận 

6 Lý thuyết truyền 

thông 

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 xã hội nói riêng. 

Thông qua những kiến thức đã học, sinh viên nâng cao kỹ năng giao 

tiếp, truyền thông, vận động xã hội; tăng cường khả năng hòa nhập vào 

các nhóm công chúng – xã hội. 

2 Kỳ 2 Tự luận 

7 Biên tập ảnh Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chỉnh sửa ảnh, 

thiết kế giao diện website, các sản phẩm đồ họa 2D bằng phần mềm 

Photoshop. Giúp sinh viên 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 2 Vấn đáp máy 

 

 



   III. Khoa Công nghệ tự động hoá 

1. Chuyên ngành Tự động hoá 

- Khoá 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Ứng dụng xử lý ảnh 

trong công nghiệp 

Cung cấp cho người học các kỹ năng ứng dụng xử lý ảnh trong công 

nghiệp. Nắm được công nghệ mạng nơron tế bào CNN, máy tính xử lý 

song song CNN-UM và ứng dụng trong xử lý ảnh ở tốc độ hàng chục 

nghìn ảnh/giây. 

3 Kỳ 9 Trắc nghiệm 

máy 

2 Đồ án thiết kế hệ 

thống Tự động hóa 

Cung cấp, củng cố lại các nội dung về giải quyết một số bài toán thực tế 

trong lĩnh vực điều khiển tự động bao gồm mô hình toán học, nhận dạng 

thông số mô hình, phân tích tính ổn định và chất lượng của hệ thống 

thực tế, và tổng hợp bộ điều khiển cho hệ thống thực tế có liên quan đến 

ổn định nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, vị trí, tốc độ, … 

1 Kỳ 9 Báo cáo 

3 Kỹ thuật Robotic và 

CNC 

Robot công nghiệp: Phương trình động học thuận, ngược của robot. 

Thiết kế quỹ đạo robot. Động lực học và điều khiển robot. 

Công nghệ gia công trên máy CNC: Lập trình gia công trên máy CNC, 

các phần mềm hỗ trợ gia công. 

3 Kỳ 9 Trắc nghiệm 

máy 

4 Hệ thống điều khiển 

thông minh 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các khái 

niệm về logic mờ, mạng nơron nhân tạo. Và ứng dụng các lý thuyết 

logic mờ và mạng nơron nhân tạo vào các bài toán điều khiển được thể 

hiện trên các phần mềm mô phỏng Matlab. Ngoài ra tìm hiểu các hệ 

thống hiện nay và ứng dụng lý thuyết trên trong kỹ thuật điều khiển. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

5 Hệ thống SCADA và 

ứng dụng trong CN 

Môn học cung cấp các kiến thức về: các thành phần của hệ thống Scada 

trong hệ thống tự động hóa; Hệ thống các thiết bị chấp hành; Các thiết 

bị vào ra đầu cuối từ xa RTU (Remota Terminal Units) hoặc là các khối 

điều khiển logic khả trình PLC (Programmale Logic Controllers), Trạm 

điều khiển giám sát trung tâm; Hệ thống truyền thông; Giao diện người 

- máy HMI (Human – Machine Interface); Cách thức tích hợp phần 

cứng, phần mềm để xây dựng một hệ thống SCADA trong thực tiễn. 

3 Kỳ 9 Tự luận 



6 Điều khiển số trong 

truyền động điện 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các kỹ năng tính toán, thiết kế, 

hiệu chỉnh và phân tích một bộ điều khiển động cơ không đồng bộ ba 

pha dùng phương pháp điều khiển định hướng trường (FOC). Các kiến 

thức về điều khiển số hệ thống điện cơ sẽ giúp sinh viên thiết kế, cài đặt 

hay vận hành tốt các hệ thống truyền động điện dùng biến tần đang 

được sử dụng phổ biến trong công nghiệp. 

3 Kỳ 9 Tự luận 

7 Điều khiển quá trình Học phần giới thiệu các hệ thống điều khiển quá trình công nghệ được sử 

dụng trong 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. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

8 Thực tập tốt nghiệp Cung cấp, củng cố lại các nội dung về giải quyết một số bài toán thực tế 

trong lĩnh vực điều khiển tự động bao gồm mô hình toán học, nhận dạng 

thông số mô hình, phân tích tính ổn định và chất lượng của hệ thống 

thực tế, và tổng hợp bộ điều khiển cho hệ thống thực tế có liên quan đến 

ổn định nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, vị trí, tốc độ, … 

5 Kỳ 9 Báo cáo 

9 Đồ án (thi) tốt nghiệp Môn học này người học thực hiện các nhiệm vụ được giao cho kỹ sư tập 

sự chuyên ngành Tự động hoá tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở 

sản xuất. 

10 Kỳ 9 Báo cáo 

- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Truyền động điện Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc tính của hệ truyền động 

điện, phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện mộtchiều và xoay 

chiều, phương pháp tính toán đặc tính của các loại động cơ ở những 

trạngthái làm việc khác nhau, phương pháp xây dựng đặc tính và chọn 

thiết bị cho các hệ truyền động điện và nguyên lý làm việc của các hệ 

truyền động mới. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

2 Hệ thống cung cấp 

điện trong công 

nghiệp  

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các phương pháp 

xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng, 

tính toán ngắn mạch, chọn số lượng và dung lượng máy biến áp, sơ đồ 

trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng. Chức năng và nguyên lý 

3 Kỳ 7 Tự luận 



hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương 

pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảovệ- đo lường, tủ phân phối 

trung và hạ áp, bù công suất mạng điện hạ áp nhà xưởng và 

tính toán chiếu sáng công nghiệp 

3 Thiết bị thủy lực và 

khí nén 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở cơ học chất lưu như 

đặc tính, tính chất chất lỏng, chất khí, các chế độ dòng chảy, cơ sở toán 

học của chất lưu, làm nền tảng cho việc thiết kế các thiết bị làm việc với 

chất lỏng và chất khí ở các chế độ khác nhau; máy và thiết bị trong hệ 

thống truyền động thủy lực khí nén; phân tích và thiết kế hệ thống 

truyền động thủy lực,khí nén; điện- thủy lực, điện-khí nén. Môn học là 

một học phần mà kiến thức của nó bao trùm 2 nhánh lớn của các thiết bị 

tự động hóa, cung cấp cho sinh viên cái nhìn đầy đủ hơn về các hệ 

thống tự động hóa trong thực tế. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 

4 An toàn công nghiệp Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động và 

vệ sinh lao động. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể người, phân tích 

an toàn khi người bị chạm điện trực tiếp và gián tiếp. Phân tích và tính 

toán các sơ đồ nối đất bảo vệ an toàn cho người, các biện pháp bảo vệ 

chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp, các biện pháp bảo vệ  

khi làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của tần số cao. Các dụng 

cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu khi người bị điện 

giật. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 

5 Mô phỏng và thiết kế 

hệ thống 

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

mô hình hóa các hệ động lực học trong hệ thống điều khiển; Sử dụng 

các ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống; Thiết kế hệ thống và thử nghiệm; 

Mô phỏng quá trình. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

6 Kỹ thuật thông tin 

công nghiệp 

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các kỹ thuật truyền 

số liệu, dồn kênh, tách kênh, kỹ thuật sửa sai, điều khiển luồng và áp 

dụng vào mạng PLC như mạng CAN, Profibus, mạng AS-I; cấu trúc kết 

nối mạng, tiêu chuẩn, nghi thức hoạt động của các hệ thống thiết bị điều 

khiển lập trình nối mạng. 

3 Kỳ 8 Trắc nghiệm 

máy 



7 Trang bị điện trong 

công nghiệp 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công 

dụng, các chuyển động chính, phương pháp xác định phụ tải, công suất 

động cơ truyền động cho máy, các đặc điểm và yêu cầu đối với hệ thống 

trang bị điện- điện tử của máy, các khâu điều khiển điển hình và một số 

sơ đồ điều khiển các máy công nghiệp trong thực tế như máy tiện, phay, 

khoan, bào và các máy nâng vận chuyển như thang máy, cầu trục, băng 

tải. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

8 Công nghệ mạch tích 

hợp và ứng dụng 

Cung cấp cho người học kỹ thuật cơ bản về quy trình thiết kế mạch số 

cơ bản và phức tạp trong công nghiệp. Nắm được về công nghệ lập trình 

được như PLA, CPLD, FPGA. Sinh viên nắm được ngôn ngữ mô tả 

phần cứng VHDL (Very High Speed Intergrated Circuit Hardware 

Description Language) cho các mạch tích hợp tốc độ cao. 

2 Kỳ 8 Vấn đáp máy 

9 Thẻ từ,  mã vạch và 

ứng dụng 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về các công nghệ nhận dạng 

qua thẻ từ (magnetic card), mã vạch (barcode), qua sóng vô tuyến RFID 

(Radio Frequency Indetification) và ứng dụng để quản lý tự động sản 

phẩm trong công nghiệp. 

2 Kỳ 8 Trắc nghiệm 

máy 

2. Chuyên ngành Kỹ thuật điện công nghiệp 

- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Truyền động điện Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc tính của hệ truyền động 

điện, phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện mộtchiều và xoay 

chiều, phương pháp tính toán đặc tính của các loại động cơ ở những 

trạng thái làm việc khác nhau, phương pháp xây dựng đặc tính và chọn 

thiết bị cho các hệ truyền động điện và nguyên lý làm việc của các hệ 

truyền động mới. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

2 Hệ thống cung cấp 

điện trong công 

nghiệp  

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các phương pháp 

xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng, 

tính toán ngắn mạch, chọn số lượng và dung lượng máy biến áp, sơ đồ 

3 Kỳ 7 Tự luận 



trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng. Chức năng và nguyên lý 

hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương 

pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảovệ- đo lường, tủ phân phối 

trung và hạ áp, bù công suất mạng điện hạ áp nhà xưởng và 

tính toán chiếu sáng công nghiệp 

3 Thiết bị thủy lực và 

khí nén 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở cơ học chất lưu như 

đặc tính, tính chất chất lỏng, chất khí, các chế độ dòng chảy, cơ sở toán 

học của chất lưu, làm nền tảng cho việc thiết kế các thiết bị làm việc với 

chất lỏng và chất khí ở các chế độ khác nhau; máy và thiết bị trong hệ 

thống truyền động thủy lực khí nén; phân tích và thiết kế hệ thống 

truyền động thủy lực,khí nén; điện- thủy lực, điện-khí nén. Môn học là 

một học phần mà kiến thức của nó bao trùm 2 nhánh lớn của các thiết bị 

tự động hóa, cung cấp cho sinh viên cái nhìn đầy đủ hơn về các hệ 

thống tự động hóa trong thực tế. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 

4 An toàn công nghiệp Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động và 

vệ sinh lao động. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể người, phân tích an 

toàn khi người bị chạm điện trực tiếp và gián tiếp. Phân tích và tính toán 

các sơ đồ nối đất bảo vệ an toàn cho người, các biện pháp bảo vệ chống 

sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp, các biện pháp bảo vệ  khi làm 

việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của tần số cao. Các dụng cụ, 

phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu khi người bị điện giật. 

2 Kỳ 7 Trắc nghiệm 

máy 

5 Mô phỏng hệ thống 

điện 

Môn học này cung cấp cho sinh viên  các nội dung mô hình toán các 

phần tử của mạch điện, mô hình chế độ, các hệ thống tự động và trình tự 

mô phỏng các trạng thái quá độ của hệ thống tự động; giới thiệu các 

phần mềm mô phỏng và các ứng dụng chuyên ngành. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

6 Tự động hóa và điều 

khiển thiết bị điện 

Giới thiệu tổng quan về môn học tự động hóa và điều khiển thiết bị điện 

bao gồm các đối tượng, ứng dụng của lĩnh vực hệ thống tự động; cấu 

trúc, đầu vào – đầu ra của hệ thống điều khiển; cách sử dụng và ứng 

dụng của cảm biến công nghiệp; các thiết bị điện từ; các thiết bị điện tử 

trong công nghiệp; các loại động cơ; thiết bị khí nén cơ bản; thiết bị 

thủy lực thông dụng; các bộ điều khiển thường dùng trong công nghiệp 

(relay; PLC, vi điều khiển, máy tính); nguyên lý và ứng dụng của các 

thiết bị giao tiếp người – máy; cấu trúc và ứng dụng và ví dụ cụ thể các 

hệ thống điều khiển trong công nghiệp 

3 Kỳ 8 Tự luận 



7 Trang bị điện trong 

công nghiệp 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công dụng, các 

chuyển động chính, phương pháp xác định phụ tải, công suất động cơ truyền 

động cho máy, các đặc điểm và yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện- điện 

tử của máy, các khâu điều khiển điển hình và một số sơ đồ điều khiển các 

máy công nghiệp trong thực tế như máy tiện, phay, khoan, bào và các máy 

nâng vận chuyển như thang máy, cầu trục, băng tải. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

8 Thiết kế hệ thống 

cung cấp điện 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế chiếu sáng đô thị, 

thiết kế cung cấp điện cho các khu văn phòng, thiết kế cung cấp điện 

cho các tòa nhà cao tầng, thiết kế cung cấp điện cho các nhà máy. Từ đó 

tạo cho sinh viên có thể nắm vững quy trình và cách thiết kế hệ thống 

chiếu sáng đô thị; hệ thống cung cấp điện cho nhà máy, khu đô thị. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

9 Hệ thống năng lượng 

sạch và tái tạo 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về nguồn năng lượng 

mặt trời, các đặc điểm của nó khi tới mặt đất, các tính chất nhiệt của 

năng lượng mặt trời, các công nghệ ứng dụng nhiệt mặt trời, các công 

nghệ thu nhiệt mặt trời bằng phương pháp hội tụ. Đồng thời, nguyên lý 

hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời, các đặc trưng quang điện, cấu 

trúc của pin mặt trời, công nghệ chế tạo pin và hệ thống điện mặt trời 

cũng được giảng dạy trong học phần này. Ngoài ra, các kiến thức về cơ 

sở thủy khí động học ứng dụng, các nguồn năng lượng và công nghệ 

thủy điện nhỏ, năng lượng gió, các công nghệ sinh khối, khí sinh học, 

năng lượng địa nhiệt và năng lượng đại dương cũng được cung cấp 

trong môn học này. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

10 Thực hành ghép nối 

và lập trình công 

nghiệp  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về việc phân tích và thiết 

kế mạch điều khiển và mạch động lực trong công nghiệp. Đọc hiểu sơ 

đồ nguyên lý mạch điện khi kết nối các thiết bị với PLC, chạy chương 

trình trên PLC S7-200 và PLC-S7-300, PLC –S7-1200. Ứng dụng được 

các loại PLC trong hệ thống điều khiển tự động hóa của một số dây 

truyền sản xuất. 

2 Kỳ 7 Báo cáo 

11 Thực tập chuyên 

ngành  

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về các công nghệ nhận dạng 

qua thẻ từ (magnetic card), mã vạch (barcode), qua sóng vô tuyến RFID 

(Radio Frequency Indetification) và ứng dụng để quản lý tự động sản 

phẩm trong công nghiệp.  

3 Kỳ 8 Báo cáo 



3. Chuyên ngành Kỹ thuật điện - điện tử 

- Khoá 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Tổng hợp hệ điện cơ Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ cơ điện, chỉ tiêu cơ bản 

của hệ cơ điện, điều chỉnh tự động điều khiển tốc độ động cơ điện một 

chiều, hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển 

nhiều mạch vòng, hệ thống truyền động van động cơ đảo chiều. Môn 

học là một học phần mà kiến thức vô cùng quan trọng trong ngành công 

nghệ tự động hóa, cung cấp cho sinh viên cái nhìn đầy đủ hơn về các hệ 

thống tự động hóa trong thực tế. 

3 Kỳ 9 Tự luận 

2 Công nghệ GIS và 

ứng dụng trong quản 

lý hệ thống điện - 

điện tử 

GIS là một hệ thống thông tin được thiết kế để thu thập, cập nhật, lưu 

trữ, tích hợp và xử lý, tra cứu, phân tích và hiển thị mọi dạng dữ liệu địa 

lý. Với thực tế là gần như mọi hoạt động của con người đều gắn liền với 

một địa điểm nào đó, nghĩa là với một tọa độ địa lý xác định, GIS đã trở 

thành nền tảng công nghệ đặc biệt hữu dụng trong quản lý và xử lý tích 

hợp thông tin đa ngành, hỗ trợ việc ra quyết định chính xác và kịp thời. 

Môn học cung cấp cho sinh viên hệ thống định vị GPS, bản đồ và xây 

dựng bản đồ, công nghệ GIS, một số phần mềm về GIS và  ứng dụng 

của GIS trong quản lý hệ thống điện - điện tử, .. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

3 Thiết kế hệ thống 

truyền thông trong 

công nghiệp 

Học phần cung cấp kiến thức về hệ thống truyền thông các mô hình hệ 

thống truyền thông, các thành phần chính của hệ thống truyền thông. 

Cách thiết kế một hệ cơ sở dữ liệu truyền thông cũng như sử dụng các 

ngôn ngữ lập trình mạng, lập trình truyền thông để kết nối hệ thống máy 

tính với các thiết bị thông qua môi trường Internet.. 

3 Kỳ 9 Tự luận 

4 Thực hành hệ thống 

điện - điện tử 

Học phần thực hành hệ thống điện – điện tử bao gồm những nội dung 

thực hành một số hệ thống điện điện tử như: thu thập và xử lý tín hiệu 

đo lường cho hệ thống băng tải đếm sản phẩm, cân băng định lượng và 

cầu trục. Sinh viên được thực hành về nguyên lý làm việc của một số 

loại cảm biến công nghiệp, lắp ráp mạch ứng dụng của những loại cảm 

biến đó. 

2 Kỳ 9 Vấn đáp 



5 Hệ thống cảm biến và 

ứng dụng nâng cao 

Môn học Hệ thống cảm biến và ứng dụng nâng cao trang bị cho sinh viên 

ngoài củng cố lại một số kiến thức còn cung cấp một số kiến thức chuyên 

sâu của một hệ thống mạng cảm biến như: nguyên lý hoạt động về một số 

module ZigBee, Một số giải pháp tối ưu hóa phần cứng, phần mềm, năng 

lượng hoạt động của hệ thống cảm biến. Bên cạnh đó còn đề cập tới vấn 

đề bảo mật và cài đặt một số thuật toán cho hệ thống cảm biến. 

2 Kỳ 9 Báo cáo 

6 Năng lượng mới và 

tái tạo 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về nguồn năng lượng 

mặt trời, các đặc điểm của nó khi tới mặt đất, các tính chất nhiệt của 

năng lượng mặt trời, các công nghệ ứng dụng nhiệt mặt trời, các công 

nghệ thu nhiệt mặt trời bằng phương pháp hội tụ. Đồng thời, nguyên lý 

hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời, các đặc trưng quang điện, cấu 

trúc của pin mặt trời, công nghệ chế tạo pin và hệ thống điện mặt trời 

cũng được giảng dạy trong học phần này. Ngoài ra, các kiến thức về cơ 

sở thủy khí động học ứng dụng, các nguồn năng lượng và công nghệ 

thủy điện nhỏ, năng lượng gió, các công nghệ sinh khối, khí sinh học, 

năng lượng địa nhiệt và năng lượng đại dương cũng được cung cấp 

trong môn học này. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

7 Thực tập tốt nghiệp Môn học này người học thực hiện các nhiệm vụ được giao cho kỹ sư tập 

sự chuyên ngành kỹ thuật điện – điện tử tại các công ty, nhà máy, xí 

nghiệp, cơ sở sản xuất. 

5 Kỳ 9 Báo cáo 

8 Đồ án tốt nghiệp Trang bị cho sinh viên thực hiện các nhiệm vụ được giao của một người 

kỹ sư điện từ khâu khảo sát, phân tích, thiết kế một hệ thống tự động 

hóa, dây truyền sản xuất, truyền động điện,…. tại các công ty, nhà máy, 

xí nghiệp, cơ sở sản xuất. 

10 Kỳ 10 Báo cáo 

 

- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Điều khiển logic và 

PLC 

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các phương pháp 

xác định ngõ ra của cảm biến, cách tính toán giá trị ngõ ra theo yêu cầu, 

các kiểu kết nối các loại cảm biến và cơ cấu chấp hành với bộ điều 

khiển PLC, chức năng và nguyên lý hoạt động của PLC và ứng dụng tập 

lệnh cho một số bài toán cơ bản. 

3 Kỳ 7 Tự luận 



2 Hệ thống cảm biến và 

ứng dụng 

Khái niệm về cảm biến. Các bộ cảm biến: quang, nhiệt, dịch chuyển, 

vận tốc, gia tốc, cảm biến lực, lưu lượng thể tích, chân không, hoá, y 

sinh, bức xạ hạt nhân...Cảm biến thông minh, và ứng dụng của các loại 

cảm biến trong thực tế.  

3 Kỳ 7 Tự luận 

3 Mô phỏng hệ thống 

điện - điện tử 

Môn học giúp sinh viên có kiến thức, phương pháp để phân tích, mô 

hình hóa một hệ thống điện, điện tử, vận dụng kiến thức của các môn 

học trước bao gồm: Lý thuyết điều khiển tự động, Điều khiển số, Tin 

học đại cương, Lập trình chuyên dụng để xây dựng mô hình, lập trình 

mô phỏng các mô hình dựa trên các ngôn ngữ và công cụ mô phỏng trên 

máy tính. Cung cấp cho sinh viên những công cụ để nghiên cứu và kiểm 

định một hệ thống điện - điện tử trước khi vào học các môn chuyên 

nghành, thực tập và làm đồ án 

2 Kỳ 7 Tự luận 

4 Hệ thống sản xuất tự 

động hóa tích hợp 

máy tính 

Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về một hệ 

thống sản xuất tự động hóa tổng thể 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. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

5 Kỹ thuật đo lường và 

điều khiển bằng máy 

tính 1 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hệ vi xử lý, vi điều khiển, 

máy tính PC, các chuẩn ghép nối,…Qua đó sinh viên sẽ có kỹ năng 

phân tích, thiết kế, phần cứng, phần mềm cho các hệ thống đo lường và 

điều khiển đơn giản. 

2 Kỳ 7 Vấn đáp máy 

6 Truyền động điện Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc tính của hệ truyền động 

điện, phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện mộtchiều và xoay 

chiều, phương pháp tính toán đặc tính của các loại động cơ ở những 

trạngthái làm việc khác nhau, phương pháp xây dựng đặc tính và chọn 

thiết bị cho các hệ truyền động điện và nguyên lý làm việc của các hệ 

truyền động mới. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

7 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 

3 Kỳ 8 Tự luận 



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. 

8 Trang bị điện - điện 

tử máy công nghiệp 
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công dụng, 

các chuyển động chính, phương pháp xác định phụ tải, công suất động cơ 

truyền động cho máy, các đặc điểm và yêu cầu đối với hệ thống trang bị 

điện- điện tử của máy, các khâu điều khiển điển hình và một số sơ đồ 

điều khiển các máy công nghiệp trong thực tế như máy tiện, phay, khoan, 

bào và các máy nâng vận chuyển như thang máy, cầu trục, băng tải. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

9 Kỹ thuật đo lường và 

điều khiển bằng máy 

tính 2 

Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 là môn học cung cấp 

cho sinh viên các kiến thức về phần cứng và phần mềm để sinh viên có 

kỹ năng phân tích, thiết kế thực thi các hệ thống đo lường và điều khiển 

sử dụng máy tính bao gồm: 

- Các phương pháp vào ra dữ liệu với máy vi tính qua các giao diện. 

- Ghép nối máy vi tính với các modul ngoài, với hệ vi xử lý, với máy 

tính khác.  

- Lưu trữ dữ liệu trên máy tính. 

- Lập trình điều khiển bằng máy tính. 

- Ứng dụng trong đo lường và điều khiển 

2 Kỳ 8 Báo cáo 

10 Mạng truyền thông 

công nghiệp 

Học phần cung cấp cho Sinh viên những kiến thức về: Về mạng truyền 

thông công nghiệp, các hệ thống bus trong mạng Simatic. Những kiến 

thức về hệ thống PCS 7 và ứng dụng của mạng Simatic trong hệ thống 

PCS 7.  

Từ đó sinh viên hiểu sâu hơn về cách thức trao đổi thông tin trong các 

hệ thống truyền thông công nghiệp của Siemens, biết cách ghép nối các 

thiết bị và xây dựng hệ thống. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

11 Thiết kế hệ thống 

điện - điện tử 

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống 

điện - điện tử; cấu trúc tổng quát và mối tương quan của các thành phần 

trong hệ thống điện - điện tử như bộ nguồn; bộ điều khiển; cơ cấu chấp 

hành; cảm biến. Ngoài ra còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

2 Kỳ 8 Tự luận 



về các bước quy trình trong việc phân tích thiết kế một hệ thống điện - 

điện tử bao gồm phân tích hệ thống; ứng dụng một số phương pháp về 

phân tích thiết kế hệ thống; thiết kế hệ thống và một số ví dụ về thiết kế 

hệ thống điện – điện tử được ứng dụng trong thực tế để giúp sinh viên 

có thể phát triển được các sản phẩm điện - điện tử. 

12 Thực hành máy điện 

và PLC 

Nội dung môn học cung cấp những các nội dung sau: 

- Tổng quan về các loại thiết bị điện trong công nghiệp. Sinh viên thực hành 

phân tích đấu nối các hệ thống khí cụ điện và máy điện trong công nghiệp. 

- Sinh viên thực hành lập trình điều khiển hệ thống với các loại PLC 

S7_300, PLC S7_1200. Ghép nối và lập trình hệ thống PLC và máy 

điện trong công nghiệp. 

2 Kỳ 8 Báo cáo 

13 Thực tập chuyên 

ngành 

Tổng hợp và cung cấp cho sinh viên cách tổng hợp kiến thức đã học 

trong khối chuyên ngành, từ đó biết vận dụng vào các đối tượng cụ thể 

3 Kỳ 8 Báo cáo 

4. Chuyên ngành điện - điện tử ô tô 

- Khoá 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Thực hành công nghệ 

ô tô 

Thực hành Công nghệ ô tô là học phần thực hành tại phòng thực hành 

những kiến thức đã học ở học phần Hệ thống điện - điện tử 1, 2 như hệ 

thống điện động cơ, các hệ thống điện thân xe. Sinh viên sẽ được trực 

tiếp nghiên cứu, khảo sát và thực hành trên hệ thống thí nghiệm điện, 

điện tử  ô tô tại phòng thực hành thí nghiệm điện tử ô tô. 

2 Kỳ 9 Vấn đáp 

2 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, 

3 Kỳ 9 Tự luận 



• 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. 

3 Thực hành máy điện 

và PLC 

Nắm được các loại cấu tạo, nguyên lý làm việc, và các ký hiệu trong 

thực tế của các máy điện và khí cụ điện trong công nghiệp. Ứng dụng 

lập trình và ghép nối các loại PLC với máy điện trong hệ thống điều 

khiển tự động hóa của một số dây truyền sản xuất. 

2 Kỳ 9 Báo cáo 

4 Hệ thống điện - điện 

tử ô tô 2 

Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau 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. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

5 Năng lượng mới và 

tái tạo 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về nguồn năng lượng 

mặt trời, các đặc điểm của nó khi tới mặt đất, các tính chất nhiệt của 

năng lượng mặt trời, các công nghệ ứng dụng nhiệt mặt trời, các công 

nghệ thu nhiệt mặt trời bằng phương pháp hội tụ. Đồng thời, nguyên lý 

hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời, các đặc trưng quang điện, cấu 

trúc của pin mặt trời, công nghệ chế tạo pin và hệ thống điện mặt trời 

cũng được giảng dạy trong học phần này. Ngoài ra, các kiến thức về cơ 

sở thủy khí động học ứng dụng, các nguồn năng lượng và công nghệ 

thủy điện nhỏ, năng lượng gió, các công nghệ sinh khối, khí sinh học, 

năng lượng địa nhiệt và năng lượng đại dương cũng được cung cấp 

trong môn học này. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

6 Điều hòa ô tô Trang bị cho sinh viên các kiến thức về hệ thống điều hóa không khí 

trên ô tô từ đó giúp sinh viên có kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 

điều hòa không khí cơ bản và tự động trên các dòng xe ô tô 

2 Kỳ 9 Tự luận 

7 Thực tập tốt nghiệp Trang bị cho sinh viên thực hiện các nhiệm vụ được giao cho kỹ sư tập 

sự chuyên ngành điện – điện tử ô tô tại các công ty, doanh nghiệp…. 

5 Kỳ 9 Báo cáo 

8 Đồ án tốt nghiệp Trang bị cho sinh viên thực hiện các nhiệm vụ được giao của một người 

kỹ sư từ khâu khảo sát, phân tích, thiết kế một hệ thống. 

10 Kỳ 10 Báo cáo 



- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Điều khiển logic và 

PLC 

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các phương pháp 

xác định ngõ ra của cảm biến, cách tính toán giá trị ngõ ra theo yêu cầu, 

các kiểu kết nối các loại cảm biến và cơ cấu chấp hành với bộ điều 

khiển PLC, chức năng và nguyên lý hoạt động của PLC và ứng dụng tập 

lệnh cho một số bài toán cơ bản. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

2 Hệ thống cảm biến và 

ứng dụng 

Khái niệm về cảm biến. Các bộ cảm biến: quang, nhiệt, dịch chuyển, 

vận tốc, gia tốc, cảm biến lực, lưu lượng thể tích, chân không, hoá, y 

sinh, bức xạ hạt nhân...Cảm biến thông minh, và ứng dụng của các loại 

cảm biến trong thực tế.  

3 Kỳ 7 Tự luận 

3 Mô phỏng hệ thống 

điện - điện tử 

Môn học giúp sinh viên có kiến thức, phương pháp để phân tích, mô 

hình hóa một hệ thống điện, điện tử, vận dụng kiến thức của các môn 

học trước bao gồm: Lý thuyết điều khiển tự động, Điều khiển số, Tin 

học đại cương, Lập trình chuyên dụng để xây dựng mô hình, lập trình 

mô phỏng các mô hình dựa trên các ngôn ngữ và công cụ mô phỏng trên 

máy tính. Cung cấp cho sinh viên những công cụ để nghiên cứu và kiểm 

định một hệ thống điện - điện tử trước khi vào học các môn chuyên 

nghành, thực tập và làm đồ án 

2 Kỳ 7 Tự luận 

4 Hệ thống sản xuất tự 

động hóa tích hợp 

máy tính 

Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về một hệ 

thống sản xuất tự động hóa tổng thể 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. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

5 Kỹ thuật đo lường và 

điều khiển bằng máy 

tính 1 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hệ vi xử lý, vi điều khiển, 

máy tính PC, các chuẩn ghép nối,…Qua đó sinh viên sẽ có kỹ năng 

phân tích, thiết kế, phần cứng, phần mềm cho các hệ thống đo lường và 

điều khiển đơn giản. 

2 Kỳ 7 Vấn đáp máy 



6 Truyền động điện Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc tính của hệ truyền động 

điện, phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện mộtchiều và xoay 

chiều, phương pháp tính toán đặc tính của các loại động cơ ở những 

trạngthái làm việc khác nhau, phương pháp xây dựng đặc tính và chọn 

thiết bị cho các hệ truyền động điện và nguyên lý làm việc của các hệ 

truyền động mới. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

7 Cấu trúc ô tô Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau đây: Tổng quan về các bộ 

phận cấu thành ô tô; phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động 

cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, khung sườn. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

8 Lý thuyết công nghệ 

ô tô 

Học phần bao gồm các vấn đề 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. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

9 Cảm biến ô tô Nội dung môn học tập trung trình bày những kiến thức chuyên sâu về 

các loại cảm biến chuyên dụng trên ô tô như: cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, thông số kỹ thuật, vai trò, vị trí làm việc và ưu nhược điểm của 

một số loại cảm biến hoặc thiết bị đo dùng trong công nghệ ô tô. Đồng 

thời môn học cũng đề cập đến xu hướng, triển vọng phát triển trong 

tương lai của các loại cảm biến và các tiện ích trong công nghệ ô tô hiện 

tại mà cảm biến hỗ trợ đem lại cho người sử dụng. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

10 Hệ thống điều khiển 

tự động trong ô tô 

Học phần cung cấp những kiến thức về hệ thống điều khiển tự động trên 

ô tô, bao gồm: sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính, sơ đồ mạch 

điện và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạch điện các hệ 

thống tự động điều khiển. Cụ thể: hệ thống điều hòa không khí, hệ 

thống điều khiển truyền lực tự động, hệ thống ABS, hệ thống túi khí và 

hệ thống CCS,…. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

11 Trang bị điện tử máy 

công nghiệp 

Học phần bao gồm các nội dung kiến thức sau 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. 

2 Kỳ 8 Tự luận 



12 Hệ thống điện - điện 

tử ô tô 1 

Học phần cung cấp kiến thức về các hệ thống điện 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 khiểu. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

13 Thực tập chuyên 

ngành 

Tổng hợp và cung cấp cho sinh viên cách tổng hợp kiến thức đã học 

trong khối chuyên ngành, từ đó biết vận dụng vào các đối tượng cụ thể 

3 Kỳ 8 Báo cáo 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

- Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Điện tử công suất Học phần điện tử công suất trang bị cho sinh viên các kiến thức về các 

linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: 

Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; 

Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có điều chỉnh điện áp; 

Mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; Các mạch điều chỉnh, đóng 

ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một 

chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các 

phương pháp tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh lưu, các nguyên tắc 

tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm chuyên dùng để mô 

phỏng các mạch ĐTCS. 

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

2 Lập trình hướng đối 

tượng với Visual C 

Lập trình hướng đối tượng với Visual C là môn học giúp sinh viên có 

các kiến thức cơ bản về lý thuyết hướng đối tượng, lập trình console, lập 

trình windows form, ghép nối cổng com, lập trình cơ sở dữ liệu, xây 

dựng dự án lập trình. 

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

3 Xử lý tín hiệu số Xử lý tín hiệu số là môn học nhằm giúp sinh viên tìm hiểu kiến thức về 

xử lý tín hiệu số dựa trên kiến thức cơ sở là các môn học tiên quyết. Môn 

học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tín hiệu và hệ thống rời rạc, biểu 

diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z, trên miền tần số liên tục và 

tần số rời rạc, các bộ lọc số. Sau khi học xong sinh viên có thể thiết kế 

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 



các hệ thống điều khiển có sử dụng các bộ lọc số nhằm tăng chất lượng 

hệ thống và giảm bớt sai số. Ngoài ra môn học giúp rèn luyện tư duy 

khoa học, khả năng tổng hợp các kiến thức từ nhiều môn khác.  

4 Đo lường và điều 

khiển bằng máy tính 

Đo lường và điều khiển bằng máy tính là môn học cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức cơ bản về phần cứng và phần mềm để thực thi các hệ 

thống đo lường và điều khiển sử dụng máy tính. 

- Các phương pháp vào ra dữ liệu với máy vi tính qua các giao diện. 

- Ghép nối máy vi tính với các modul ngoài, với hệ vi xử lý, với máy 

tính khác.  

- Lưu trữ dữ liệu trên máy tính. 

- Lập trình điều khiển bằng máy tính. 

- Ứng dụng trong đo lường và điều khiển 

4 Kỳ 5 Báo cáo 

5 Thiết bị và công nghệ 

đo lường 

Môn học này trang bị cho người học kiến thức về các khái niệm đo lường 

nói chung và đo lường điện nói riêng, hiểu được nguyên lý cấu tạo và 

hoạt động các loại cơ cấu chỉ thị, biết được cấu tạo các đồng hồ đo các 

đại lượng điện, biết được các phương pháp đo các đại lượng điện như: 

dòng điện, điện áp, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, góc pha, các loại 

công suất, điện năng, biết phân tích và đánh giá được sai số phép đo, hiểu 

nguyên lý và hoạt động của hệ thống đo lường điện trong công nghiệp. 

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

6 Lý thuyết điều khiển 

tự động 2 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ 

thuật mới và hiện đại trong điều khiển học kỹ thuật: thống điều khiển 

phi tuyến, điều khiển tối ưu và điều khiển thích nghi. 

2 Kỳ 6 Trắc nghiệm 

máy 

7 Máy điện và khí cụ 

điện  

Môn học này trang bị cho người học các nội dung cơ bản về kết cấu, 

nguyên lý làm việc, hiểu ý nghĩa các quan hệ điện từ trong máy điện 

mộtchiều, máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ thông 

thường, đặc biệt và các khí cụ điện. Về phương pháp tính toán các đại 

lượng, thông số kỹ thuật của máy điện và khí cụ điện, các đặc tính (qui 

luật) làm việc của máy điện và khí cụ điện, các phương pháp thực hiện , 

khống chế và điều khiển các chế độ làm việc của máy điện và khí cụ điện. 

3 Kỳ 6 Trắc nghiệm 

máy 

8 Kỹ thuật lập trình 

công nghiệp 

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các phương pháp 

xác định ngõ ra của cảm biến, cách tính toán giá trị ngõ ra theo yêu cầu, 

các kiểu kết nối các loại cảm biến và cơ cấu chấp hành với bộ điều 

khiển PLC, chức năng và nguyên lý hoạt động của PLC và ứng dụng tập 

lệnh cho một số bài toán cơ bản 

3 Kỳ 6 Trắc nghiệm 

máy 



- Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Lý thuyết điều khiển 

tự động 

Cung cấp các kiến thức về các thành phần của một hệ thống điều khiển 

tự động, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều 

khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình 

trạng thái, vấn đềđiều khiển được và quan sát được, các phương pháp 

khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tựđộng, các phương pháp khảo 

sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, 

miền tần số và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động 

sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu chất lượng đề ra. 

3 Kỳ 3 Tự luận 

2 Điện tử công suất Học phần điện tử công suất trang bị cho sinh viên các kiến thức về các 

linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: 

Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; 

Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có điều chỉnh điện áp; 

Mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; Các mạch điều chỉnh, đóng 

ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một 

chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các 

phương pháp tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh lưu, các nguyên tắc 

tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm chuyên dùng để mô 

phỏng các mạch ĐTCS. 

3 Kỳ 4 Tự luận 

3 Thực tập nghề ban 

đầu 

Giới thiệu cho người học dần làm quen với kiến thức thực tế qua các 

modul thực hành cơ bản 

2 Kỳ 4 Báo cáo 

4 Máy điện khí cụ điện Môn học này trang bị cho người học các nội dung cơ bản về kết cấu, 

nguyên lý làm việc, hiểu ý nghĩa các quan hệ điện từ trong máy điện 

mộtchiều, máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ thông 

thường, đặc biệt và các khí cụ điện. Về phương pháp tính toán các đại 

lượng, thông số kỹ thuật của máy điện và khí cụ điện, các đặc tính (qui 

luật) làm việc của máy điện và khí cụ điện, các phương pháp thực hiện, 

khống chế và điều khiển các chế độ làm việc của máy điện và khí cụ điện. 

4 Kỳ 4 Vấn đáp 



5 An toàn điện Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động và 

vệ sinh lao động. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể người, phân tích an 

toàn khi người bị chạm điện trực tiếp và gián tiếp. Phân tích và tính toán 

các sơ đồ nối đất bảo vệ an toàn cho người, các biện pháp bảo vệ chống 

sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp, các biện pháp bảo vệ  khi làm 

việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của tần số cao. Các dụng cụ, 

phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu khi người bị điện giật. 

2 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

6 Lập trình C trong kỹ 

thuật 

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 điện tử. 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. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 

7 Kỹ thuật đo lường và 

điều khiển bằng máy 

tính 1 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hệ vi xử lý, vi điều khiển, 

máy tính PC, các chuẩn ghép nối,… Qua đó sinh viên sẽ có kỹ năng 

phân tích, thiết kế, phần cứng, phần mềm cho các hệ thống đo lường và 

điều khiển đơn giản. 

3 Kỳ 4 Báo cáo 

- Khoá 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Lý thuyết mạch điện 

 

 

 

Cung cấp cho người học nội dung cơ bản về phân tích mạch điện, mạch 

xác lập dưới tác động sin, các phương pháp phân tích mạch, định  

lý mạch, mạng hai cửa, phân tích mạch trong miền thời gian, phân  

tích mạch trong miền tần số , vẽ được các đặc tuyến tần số của hàm 

truyền đạt. 

3 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

máy 

2 Vẽ kỹ thuật và Auto 

CAD 

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, nhằm 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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 



3 Cơ 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.  

- Tạo kiến thức nền tảng cho các môn học: Công nghệ 

CAD/CAM/CNC, Truyền động thủy lực và khí nén, Lý thuyết ô tô, 

Động cơ đốt trong, Cấu trúc ô tô.  

2 Kỳ 2 Tự luận 

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 

- Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 An toàn điện Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về bảo hộ 

lao động và vệ sinh lao động. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể người, 

phân tích an toàn khi người bị chạm điện trực tiếp và gián tiếp. Phân tích 

và tính toán các sơ đồ nối đất bảo vệ an toàn cho người, các biện pháp bảo 

vệ chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp, các biện pháp bảo vệ  

khi làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của tần số cao. Các dụng cụ, 

phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu khi người bị điện giật 

2 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

2 Công nghệ khí nén - 

thủy lực 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở cơ học chất lưu như 

đặc tính, tính chất chất lỏng, chất khí, các chế độ dòng chảy, cơ sở toán 

học của chất lưu, làm nền tảng cho việc thiết kế các thiết bị làm việc với 

chất lỏng và chất khí ở các chế độ khác nhau; máy và thiết bị trong hệ 

thống truyền động thủy lực khí nén; phân tích và thiết kế hệ thống 

truyền động thủy lực,khí nén; điện- thủy lực, điện-khí nén. Môn học là 

một học phần mà kiến thức của nó bao trùm 2 nhánh lớn của các thiết bị 

tự động hóa, cung cấp cho sinh viên cái nhìn đầy đủ hơn về các hệ 

thống tự động hóa trong thực tế. 

2 Kỳ 6 Tự luận 



3 Khí cụ điện Môn học Khí cụ điện cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý thuyết về 

khí cụ điện. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc điểm kỹ 

thuật cơ bản của một số khí cụ điện hạ áp là khí cụ điện thường dùng 

trong công nghiệp hiện nay như áp tô mát, cầu chì, contactor, khởi động 

từ. Trình bày sơ lược kết cấu và nguyên lý hoạt động của các khí cụ 

điện cao áp như: dao cách ly, máy biến dòng điện, máy cắt điện, thiết bị 

chống sét. Môn học còn đưa ra một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều 

khiển vận hành động cơ như: mạch điện khởi động – dừng một động cơ 

không đồng bộ 3 pha, mạch điện đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 

pha, mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

4 Lập trình chuyên 

dụng 

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 điện tử . 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. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

5 Máy điện Môn học nhằm cung cấp các kiến thức nền tảng về các thiết bị điện. 

Sinh viên hoàn thành khóa học sẽ có khả năng giải thích và chứng minh 

trên cơ sở toán học các quá trình vận hành của các thiết bị điện. Sinh 

viên cũng có thể nhận dạng, tính toán và lựa được các loại máy điện tùy 

theo yêu cầu công việc. Nắm được các phương pháp hạn chế dòng mở 

máy, các phương pháp điều chỉnh tốc độ của các loại động cơ. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

6 Thiết kế thiết bị điện 

tử công suất 

Học phần thiết kế thiệt bị điện tử công suất trang bị cho sinh viên các 

kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến 

đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không 

điều chỉnh điện áp; Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có 

điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; Các mạch 

điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp 

một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra 

còn cung cấp các phương pháp tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh 

lưu, các nguyên tắc tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm 

chuyên dùng để mô phỏng các mạch ĐTCS. 

2 Kỳ 5 Tự luận 



7 Thực hành kỹ thuật 

điện-điện tử 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức thực nghiệm 

trong việc khảo sát các mạch điện - điện tử  cơ bản và nâng cao. Đây là 

một môn học thực hành, vì vậy mà sinh viên cần phải có kiến thức vững 

vàng về lý thuyết, có các bài chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi một bài thực 

hành, khi đến phòng thực hành sẽ được giáo viên hướng dẫn về mục 

đích cũng như nội dung chính cần đạt được trong bài thực hành, cuối 

mỗi buổi, sinh viên cần có các bài báo cáo kết quả thực hành được trong 

buồi thực hành đó. Từ đấy rút ra những so sánh giữa lý thuyết và thực 

hành, các kết luận và nhận xét về bài thực hành. 

2 Kỳ 5 Báo cáo 

8 Chuẩn truyền thông 

công nghiệp 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về kiểm 

soát truy cập bus và bảo toàn dữ liệu; Các phương pháp mã hóa và 

truyền dẫn; Các Kiến trúc giao thức, Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền 

dẫn, Truy nhập bus, Dịch vụ truyền dữ liệu, trúc bức điện của các  

chuẩn truyền thông trong công nghiệp như PROFIBUS, Modbus, 

Foundation Fieldbus, Ethernet, CAN, DeviceNet, INTERBUS. 

2 Kỳ 6 Tự luận 

9 Cung cấp điện Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các phương pháp 

xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng, 

tính toán ngắn mạch, chọn số lượng và dung lượng máy biến áp, sơ đồ 

trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng. Chức năng và nguyên lý 

hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương 

pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảovệ- đo lường, tủ phân phối 

trung và hạ áp, bù công suất mạng điện hạ áp nhà xưởng và tính toán 

chiếu sáng công nghiệp 

2 Kỳ 6 Tự luận 

10 Hệ thống nhúng và 

ứng dụng 

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, 

nội dung chính bao gồm: Giới thiệu chung về các hệ thống nhúng; Kiến 

trúc phần cứng hệ thống nhúng; Hệ điều hành nhúng, phần mềm nhúng, 

một số cấu trúc phần cứng và hệ điều hành nhúng trong thực tế. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

11 Kỹ thuật lập trình 

trong Hệ thống thông 

tin đo lường 

Học phần cung cấp kiến thức về các kỹ thuật lập trình trong hệ thống 

thông tin đo lường, cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm lưu trữ 

các thông tin đo được từ hệ, lập trình truyền thông để kết nối hệ thống 

máy tính với các thiết bị thông qua môi trường Internet. 

3 Kỳ 6 Tự luận 



12 Kỹ thuật vi điều 

khiển và ứng dụng 

Là môn học giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt 

động của bộ vi xử lý họ 80x86, cũng như của các bộ vi điều khiển thế 

hệ 8 bít   8x51/52, của vi điều khiển thế hệ mới 16 bit AVR, PIC. Đồng 

thời môn học cũng cung cấp kiến thức về các giao thức trao đổi dữ liệu 

cơ bản: truyền tin nối tiếp không đồng bộ, I2C, SPI,...Từ đó rèn luyện kĩ 

năng lập trình C cho họ vi điều khiển 8051, AVR, PIC... 

3 Kỳ 6 Báo cáo 

13 Thực hành vi điều 

khiển và ứng dụng 

Là môn học giúp sinh viên thực hành về vi điều khiển thế hệ mới 16 bit 

AVR, PIC. Đồng thời môn học cũng cung cấp kiến thức về các giao 

thức trao đổi dữ liệu cơ bản: truyền tin nối tiếp không đồng bộ, I2C, 

SPI,...Từ đó rèn luyện kĩ năng lập trình C cho họ vi điều khiển 8051, 

AVR, PIC... 

2 Kỳ 6 Báo cáo 

- Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Lý thuyết điều khiển 

tự động 

Cung cấp các kiến thức về các thành phần của một hệ thống điều khiển 

tự động, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều 

khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình 

trạng thái, vấn đềđiều khiển được và quan sát được, các phương pháp 

khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tựđộng, các phương pháp khảo 

sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, 

miền tần số và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động 

sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu chất lượng đề ra. 

3 Kỳ 3 Tự luận 

2 Điện tử công suất Học phần điện tử công suất trang bị cho sinh viên các kiến thức về các 

linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: 

Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; 

Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có điều chỉnh điện áp; 

Mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; Các mạch điều chỉnh, đóng 

ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một 

chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các 

3 Kỳ 4 Tự luận 



phương pháp tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh lưu, các nguyên tắc 

tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm chuyên dùng để mô 

phỏng các mạch ĐTCS. 

3 Thực tập nghề ban 

đầu 

Giới thiệu cho người học dần làm quen với kiến thức thực tế qua các 

modul thực hành cơ bản 

2 Kỳ 4 Báo cáo 

4 Máy điện khí cụ điện Môn học này trang bị cho người học các nội dung cơ bản về kết cấu, 

nguyên lý làm việc, hiểu ý nghĩa các quan hệ điện từ trong máy điện 

mộtchiều, máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ 

thông thường, đặc biệt và các khí cụ điện. Về phương pháp tính toán các 

đại lượng, thông số kỹ thuật của máy điện và khí cụ điện, các đặc tính 

(qui luật) làm việc của máy điện và khí cụ điện, các phương pháp thực 

hiện , khống chế và điều khiển các chế độ làm việc của máy điện và khí 

cụ điện. 

4 Kỳ 4 Vấn đáp 

5 An toàn điện Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động và 

vệ sinh lao động. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể người, phân tích an 

toàn khi người bị chạm điện trực tiếp và gián tiếp. Phân tích và tính toán 

các sơ đồ nối đất bảo vệ an toàn cho người, các biện pháp bảo vệ chống 

sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp, các biện pháp bảo vệ  khi làm 

việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của tần số cao. Các dụng cụ, 

phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu khi người bị điện giật. 

2 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

6 Lập trình C trong kỹ 

thuật 

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 điện tử. 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. 

3 Kỳ 3 Vấn đáp máy 

7 Kỹ thuật đo lường và 

điều khiển bằng máy 

tính 1 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hệ vi xử lý, vi điều khiển, 

máy tính PC, các chuẩn ghép nối,…Qua đó sinh viên sẽ có kỹ năng 

phân tích, thiết kế, phần cứng, phần mềm cho các hệ thống đo lường và 

điều khiển đơn giản. 

3 Kỳ 4 Báo cáo 



- Khoá 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Lý thuyết mạch điện 

 

 

 

Cung cấp cho người học nội dung cơ bản về phân tích mạch điện, mạch 

xác lập dưới tác động sin, các phương pháp phân tích mạch, định lý 

mạch, mạng hai cửa, phân tích mạch trong miền thời gian, phân  

tích mạch trong miền tần số, vẽ được các đặc tuyến tần số của hàm 

truyền đạt. 

3 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

máy 

2 Vẽ kỹ thuật và Auto 

CAD 

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, nhằm 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. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 

3 Cơ 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.  

- Tạo kiến thức nền tảng cho các môn học: Công nghệ 

CAD/CAM/CNC, Truyền động thủy lực và khí nén, Lý thuyết ô tô, 

Động cơ đốt trong, Cấu trúc ô tô.  

2 Kỳ 2 Tự luận 

 

 



IV. Khoa Công nghệ điện tử và truyền thông 

1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính 

- Khoá 13 

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 nhúng tiên tiến 

Nâng cao kỹ năng thực hành, xây dựng sơ đồ mạch nguyên lý 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 dụng 

Nghiên cứu về các dạng mô hình mạng thông minh hiện nay như mạng 

cảm biến không dây, mạng internet of thing 

3 Kỳ 9 Tự luận 

4 Lập trình ứng dụng 

trên Android 

Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình android . Xây dựng các ứng dung 

android trên thiết bị di động. 

3 Kỳ 9 Tự luận 

- Khoá 14 

+ Chuyên ngành Bảo trì hệ thống máy tính  

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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 mã hiện 

đại 

Cơ sở lý thuyết của các khái niệm căn bản của một hệ thống truyền tin. 

Các phương pháp mã hóa,  giải mã của mã  hóa nguồn và mã hóa kênh. 

Trên cơ sở đó hiểu được mã hóa chống nhiễu.  

Một số thuật toán mật mã hiện đại. 

2 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 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 đã 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 

+ Chuyên ngành Hệ thống nhúng  

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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 mã hiện 

đại 

Cơ sở lý thuyết của các khái niệm căn bản của một hệ thống truyền tin. 

Các phương pháp mã hóa,  giải mã của mã  hóa nguồn và mã hóa kênh. 

Trên cơ sở đó hiểu được mã hóa chống nhiễu.  

Một số thuật toán mật mã hiện đại. 

2 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 

- Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

2 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,…  

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 



3 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. 

2 Kỳ 5 Trắc nghiệm 

máy 

4 Thực hành điện tử 

tương tự và số 

Môn học giúp sinh viên có khả năng phân tích các mạch điện tử tương 

tự và mạch điện tử số cơ bản 

2 Kỳ 5 Báo cáo 

5 Lập trình nhúng cơ 

bản  

Môn học hình thành khả năng tư duy, kỹ năng lập trình cơ bản về vi 

điều khiển 8051. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

6 Thiết kế mạch logic 

và 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 mã hóa, mạch giải mã, 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 Tự luận 

7 Thiết kế ứng dụng vi 

xử lý trong đo lường 

điều khiển  

Môn học cung cấp sinh viên những kiến thức cơ bản về vi xử lý 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. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

8 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... 

2 Kỳ 6 Báo cáo 



9 Các hệ vi xử lý tiên 

tiến 

Tổng quan về các thời kỳ phát triển của máy tính và xu hướng phát triển 

của máy tính trong tương lai. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

10 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. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp máy 

11 Ngoại vi và ghép nối  Kiến trúc hệ vi xử lý – máy tính, Giao thức ghép nối, các phương thức 

trao đổi thông tin của các hệ vi xử lý – máy tính, Bus chuẩn ghép nối 

mở rộng, Giao tiếp số, Giao tiếp tương tự,  trình điều khiển thiết bị. 

2 Kỳ 6 Tự luận 

 

- Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Kỹ thuật điện tử số 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 

Kỳ 3 Trắc nghiệm 

máy 

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 Tự luận 

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 

3 Kỳ 3  



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... 

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 

- 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… 

2 Kỳ 3 Tự luận 

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 mã hóa, mạch giải mã, 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 4 Trắc nghiệm 

máy 

9 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 

3 Kỳ 4 Tự luận 

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 

 



2. Ngành Kỹ thuật y sinh 

- Khoá 13 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Những vấn đề chọn lọc 

của Kỹ thuật y sinh 
Môn  học giúp sinh viên cập nhật những kiến thức liên quan đến ngành 

Kỹ thuật y sinh cho sinh viên năm cuối. 

3 Kỳ 1 Tự luận 

- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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 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 Kỳ 7 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 bài) 

- Thi viết (01 bài) 

3 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 bão hòa SpO2, huyết 

áp không thiệp NIBP, nhiệt độ cơ thể... 

Tìm hiểu về phương pháp đo nồng độ oxy bão hòa dạng xung. 

3 Kỳ 8 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 bài) 

- Thi viết (01 bài) 



4 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 não, 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 Kỳ 5 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 bài) 

- Thi viết (01 bài) 

5 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 não, điện  cơ) và ứng dụng các bộ lọc số vào việc 

xử lý tín hiệu y sinh 

2 Kỳ 6 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (02 bài) 

- Thi viết (01 bài) 

6 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 Kỳ 7 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua các loại 

điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 bài) 

- Thi viết (01 bài) 

7 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 Kỳ 7 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua các điểm: 

- Chuyên cần 

- Các bài thu 

hoạch (06 bài) 

8 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 Kỳ 7 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua các loại 

điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 bài) 

- Thi viết (01 bài) 



9 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 laser thường 

dùng trong y tế, kỹ thuật sử dụng laser, an toàn laser và ứng dụng laser 

trong y học và thẩm mỹ 

2 Kỳ 7 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (02 bài) 

- Thi viết (01 bài) 

10 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 Kỳ 8 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 bài) 

- Thi viết (01 bài) 

11 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 Kỳ 6 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 

bài=02LT+01TH) 

- Thi viết (01 bài) 

12 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) 

13 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 Kỳ 8 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 



- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 bài 

lý thuyết 

-Thi viết (01 bài) 

14 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 Kỳ 6 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại điểm: 

-Chuyên cần 

- Kiểm tra 02LT 

- Thi viết (01 bài) 

15 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) 

 

- Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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 Kỳ 7 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 Kỳ 7 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 bão hòa SpO2, huyết 

áp không thiệp NIBP, nhiệt độ cơ thể... 

Tìm hiểu về phương pháp đo nồng độ oxy bão hòa dạng xung. 

3 Kỳ 8 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 não, 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 Kỳ 5 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 Kỳ 8 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 não, điện  cơ) và ứng dụng các bộ lọc số vào việc 

xử lý tín hiệu y sinh 

2 Kỳ 6 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 Kỳ 7 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 Kỳ 7 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 Kỳ 7 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 Kỳ 9 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 laser thường 

dùng trong y tế, kỹ thuật sử dụng laser, an toàn laser và ứng dụng laser 

trong y học và thẩm mỹ 

2 Kỳ 7 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua 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 Kỳ 8 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 Kỳ 6 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 Kỳ 8 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 Kỳ 6 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) 

20 Cơ sở dữ liệu và hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu 

 3 Kỳ 5 (Khoa CNTT 

dạy) 

 



- Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 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) 

2 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 não, 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 Kỳ 5 Sinh viên được 

đánh giá thông 

qua ba loại 

điểm: 

- Chuyên cần 

- Kiểm tra (03 

bài) 

-Thi viết (01 bài) 
   

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 

- Chuyên ngành Điện tử ứng dụng khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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 Kỳ 5 - Trọng số điểm: 

40-60. 

- Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 



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 đã học và ứng dụng vào 

trong thực tế. 

2 Kỳ 8 - 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 Kỳ 9 - 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 Kỳ 8 - 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 

2 Kỳ 5 - Trọng số điểm: 

30-70. 

- Hình thức thi: 



phân kênh, mạch hợp kênh, mạch mã hóa, mạch giải mã, 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. 

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 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 Kỳ 3 - Trọng số điểm: 

30-70. 

- Hình thức thi: 

Trắc nghiệm. 



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. 

13 Mạng thông minh và 

ứng dụng 

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 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. 

2 Kỳ 9 - Trọng số điểm: 

30-70. 

- Hình thức thi: 

Tự luận. 

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. 

 



- Chuyên ngành Hệ thống viễn thông 

+ Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 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. 

2 Kỳ 8 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 Thi 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 - xã 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 Thi trắc nghiệm 

30-70 



+ Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh 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 mã 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 

 

+ Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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. 

2 Kỳ 4 Trắc nghiệm 

30-70 



 - Chuyên ngành Công nghệ thiết bị di động khoá 16 

TT 

Tên môn học 

Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

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 dựng các hệ thống nói riêng và giải quyết các vấn đề ứng 

dụng nói chung. 

2 Kỳ 4 Tự luận 

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 Kỳ 3 Tự luận 

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 

2 Kỳ 3 Trắc nghiệm máy 



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... 

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 

mã, mã hóa; các mạch phân kênh, dồn kênh. Chương cuối cùng, phân 

tích và thiết kế mạch dãy như các bộ đếm, thanh ghi,... 

2 Kỳ 3  

7 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. 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm máy 

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. 

2 Kỳ 4 Trắc nghiệm máy 

9 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 

2 Kỳ 4  



10 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 

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. 

2 Kỳ 4 Báo cáo 

12 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 

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 

3 Kỳ 4 Tự luận 

14 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,…  

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm máy 

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. 

2 Kỳ 5 Trắc nghiệm máy 

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. 

3 Kỳ 5  

17 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... 

2 Kỳ 6  



18 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. 

3 Kỳ 5  

19 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 máy 

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, mã 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. 

2 Kỳ 6  

21 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. 

3 Kỳ 5 Trắc nghiệm máy 

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. 

3 Kỳ 6 Vấn đáp 



23 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. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

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 mã hóa, giải mã, bộ chuyển mạch tổng đài, bộ ăng ten thu phát 

tín hiệu,  đường truyền sóng, tổng đài giả lập…. 

2 Kỳ 7 Vấn đáp 

25 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. 

2 Kỳ 9 Vấn đáp 

26 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. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

27 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 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. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

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 

2 Kỳ 9 Vấn đáp máy 



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. 

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. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

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. 

2 Kỳ 9 Tự luận 

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 đã học vào xây 

dựng các hệ thống điều khiển, tương tác với điện thoại di động. 

3 Kỳ 9 Vấn đáp máy 

32 Lập trình game trên 

thiết bị di động 

(tự chọn) 

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 xã 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 



V. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế 

1. Ngành Quản trị văn phòng 

- Khoá 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Soạn thảo và ban 

hành văn bản điện tử 

- Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. 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. 

- Đáp ứng chuẩn L1, L4, L5, L7 của CTĐT. 

3 Kỳ 1 Vấn đáp máy 

2 Quản trị học - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề 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, 

lãnh 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. 

- Đáp ứng chuẩn L4, L5, L8 của CTĐT. 

3 Kỳ 1 Tự luận 

3 Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương là môn học 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 xã 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 xã 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 Tự luận 



4 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 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. 

- Đáp ứng chuẩn L1, L2, L7, L8 của chương trình đào tạo. 

3 Kỳ 2 Tự luận 

5 Nhập môn công tác 

lưu trữ 

- Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. 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 xã 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. Có khả năng vận 

dụng lý thuyết vào thực tế; biết cách tổ chức công tác lưu trữ của cơ 

quan, doanh nghiệp; có thể tham mưu cho lãnh đạo về công tác lưu trữ 

cho cơ quan, tổ chức. 

- Đáp ứng chuẩn L1, L2, L4, L9 của CTĐT. 

3 Kỳ 2 Tự luận 

- Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Tổ chức quản lý công 

tác văn thư - lưu trữ 

 

- Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về công 

tác tổ chức bộ máy và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động văn thư 

– lưu trữ nói chung và công tác tổ chức quản lý văn thư – lưu trữ trong 

cơ quan nói riêng. Các nội dung kiến thức cơ bản về: tổ chức bộ máy 

3 Kỳ 3 

 

Tự luận 



nhân sự; ban hành văn bản chỉ đạo; hướng dẫn tổ chức; hướng dẫn 

nghiệp vụ; xây dựng kho tàng lưu trữ; hoạt động kiểm tra, đánh giá 

công tác văn thư – lưu trữ. 

- Đáp ứng chuẩn L1, L2, L7 của chương trình đào tạo. 

2 Quản trị văn phòng 

 

- Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc, cung cấp cho 

sinh viên 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 lãnh 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 

lãnh đạo và nhân viên hành chính văn phòng. 

- Vị trí học phần: Đáp ứng chuẩn L1, L4, L5, L9 của CTĐT. 

3 Kỳ 3 

 

Tự luận 

3 Tin học ứng dụng 

trong quản lý văn 

phòng 

  Kỳ 4  

- Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Phân tích và thiết kế 

hệ thống thông tin 

văn phòng 
 

3 Kỳ 5  

2 Quản lý nhà nước 

trong công tác văn 

thư - lưu trữ 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 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 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 

2 Kỳ 5 Tự luận 



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. 

3 Quản trị trang thông 

tin điện tử 
 

3 Kỳ 5  

4 Mạng máy tính trong 

doanh nghiệp 
 

2 Kỳ 5  

5 Tổ chức lập hồ sơ và 

quản lý hồ sơ điện tử 
Nội dung môn học cung cấp các vấn đề mang tính lý luận và phương 

pháp tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ. Cụ thể, môn học giới thiệu cho 

người học về các khái niệm cơ bản như 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; Trình bày 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. Giảng dạy nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành các 

nghiệp vụ cơ bản đối với công tác lập hồ sơ và quản lý hồ sơ điện tử 

bằng phần mềm 1C: Quản lý văn bản (ECM). 

2 Kỳ 5 Tự luận 

6 Tổ chức lao động 

khoa học và trang 

thiết bị văn phòng 

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 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 



7 Ứng dụng chuẩn ISO 

trong công tác hành 

chính – văn phòng 

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 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. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

8 Bảo quản, tu bổ và 

phục chế tài liệu điện 

tử 

Học phần Bảo quản, tu bổ và phục chế tài liệu điện tử là học phần bắt 

buộc trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng. 

Học phần sẽ giúp cho người học hiểu được giá trị của tài liệu lưu trữ, từ 

đó 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. Nội dung học phần sẽ cung 

cấp các kiến thức về các nguyên nhân gây hư hỏng, mất mát tài liệu lưu 

trữ; như do vật liệu và phương pháp chế tác, do các yếu tố môi trường, 

do vi sinh vật và sinh vật, do chế độ bảo quản và sử dụng tài liệu không 

tốt gây ra. Từ đó giúp vận dụng vào công tác quản lý tài liệu có hiệu 

quả, hoặc làm tham mưu cho lãnh đạo về xây dựng các chế độ bảo quản 

trong các kho lưu trữ. Học phần này cũng trang bị cho người học những 

kết quả nghiên cứu mới nhất về công tác bảo quản an toàn và kéo dài 

tuổi thọ của tài liệu lưu trữ để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho việc sử 

dụng có hiệu quả những tài liệu đó, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản 

lý và nghiên cứu lịch sử. 

2 Kỳ 6 Tự luận 

9 Tổ chức khoa học tài 

liệu lưu trữ 
Môn học Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ cung cấp cho sinh viên lý 

3 Học kỳ 6 Tự luận 



thuyết cơ bản về phân loại tài liệu lưu trữ ở Việt Nam, đặc biệt tập trung 

vào quá trình phân loại tài liệu phông lưu trữ Quốc gia.  

Các nội dung chủ yếu của môn học được trình bày theo trình tự từ kiến 

thức chung đến các kỹ năng cơ bản cụ thể. Bắt đầu từ các khái niệm: 

phông lưu trữ quốc gia, phông lưu trữ, các loại phông lưu trữ, khái niệm 

về phân loại và phân loại tài liệu lưu trữ,... Tiếp đó, sinh viên sẽ được 

tìm hiểu về các đặc trưng phân loại tài liệu ở các giai đoạn khác nhau, 

cách xác định các đặc trưng và vận dụng vào trường hợp cụ thể. Phần 

sau của môn học tập trung vào lý thuyết phân loại tài liệu phông lưu trữ 

cơ quan, đặc biệt là phương pháp xây dựng và lựa chọn phương án phân 

loại đối với một khối tài liệu hoặc một phông lưu trữ cụ thể. Đây là 

những kiến thức cơ bản nhất, có tính quyết định đối với kết quả của 

công tác lưu trữ các cơ quan.    

10 Lưu trữ tài liệu điện 

tử 
 

3 Học kỳ 6  

11 Quản trị nguồn nhân 

lực điện tử 
 

3 Học kỳ 6  

- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Tổ chức khai thác và 

sử dụng tài liệu điện 

tử 

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. 

3 Kỳ 7 Tự luận 



2 Văn phòng điện tử  3 Kỳ 7  

3 Thực hành Thủ tục 

Hồ sơ một cửa tại cơ 

quan 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm 

thủ tục hành chính, đặc điểm của thủ tục hành chính; ý nghĩa thủ tục 

hành chính và các tiêu chí phân loại các thủ tục hành chính; Quy chế 

thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành 

chính nhà nước ở địa phương về khái niệm cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông, các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông, cơ quan áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 

trách nhiệm triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, vị trí, 

Cán bộ, Công chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

khái niệm hộ tịch, quản lý hộ tịch và thủ tục đăng ký hộ tịch, ứng dụng 

phần mềm HOTICH.VN vào quản lý hộ tịch theo cơ chế một cửa tại cơ 

quan. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

4 Quản trị cơ sở vật 

chất văn phòng 
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về cơ sở vật 

chất văn phòng và quản trị cơ sở vật chất văn phòng: Khái niệm, mục 

đích, ý nghĩa của công tác trị  cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Môn học cũng trang bị cho sinh 

viên phương pháp và khả năng vận dụng các biện pháp quản lý cơ sở 

vật chất trong một văn phòng cơ quan cụ thể nhằm nâng cao hiệu 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. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

5 Dịch vụ công trực 

tuyến 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dịch vụ 

công, dịch vụ hành chính công, từ đó hiểu về dịch vụ công trực tuyến, 

cụ thể là: khái niệm về dịch vụ công, dịch vụ hành chính công, khái 

niệm về dịch vụ công trực tuyến, các mức độ của dịch vụ công trực 

tuyến, vai trò của dịch vụ công trực tuyến và thẩm quyền triển khai dịch 

vụ công trực tuyến; Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Việt 

Nam và bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới; Những giải pháp 

3 Kỳ 8 Tự luận 



nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến nhằm cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến đảm bảo yêu cầu của công dân và xã hội một cách có 

hiệu quả. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho sinh viên những kỹ 

năng và phương pháp sử dụng thành thạo phần mềm cung cấp dịch vụ 

công trong những lĩnh vực cụ thể, đảm bảo cho sinh viên có thể giải 

quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể của cơ quan hành chính nhà 

nước. 

6 Thông tin phục vụ 

lãnh đạo và quản lý 
 

2 Kỳ 8  

7 Quản lý tiến trình 

công việc bằng phần 

mềm Essential PIN 
 

3 Kỳ 8  

2. Ngành Thương mại điện tử 

- Khoá 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương là môn học 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 xã 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 xã 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 Tự luận 

2 Kinh tế vi mô - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềtính quy luật và xu hướng vận 

3 Kỳ 2 Tự luận 



động của kinh tế vi mô; 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. 

- Đáp ứng chuẩn L4 của CTĐT. 

3 Lập trình cơ sở - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 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. 

- Đáp ứng chuẩn L3 của CTĐT. 

3 Kỳ 2 Tự luân 

4 Pháp luật thương mại 

điện tử 

- Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề Pháp luật trong Thương mại điện 

tử. Bao gồm các nội dung chính như các hoạt động mua bán trao đổi, giao 

dịch trong thương mại điện tử; các phương pháp xúc tiến thương mại điện 

tử và các chế tài quản lý các hoạt động thương mại điện tử hiện nay và 

trên thể giới; quyến và nghĩa vụ của những bên tham gia hoạt động 

thương mại điện tử. Qua đó, sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có 

khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế để có khả năng 

đọc hiểu các văn bản pháp luật về thương mại điện tử, lập luận và thuyết 

trình trước công chúng. Đặc biệt, học phần cung cấp khung pháp lý cơ sở 

để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại điện tử sau khi ra 

trường của sinh viên chuyên ngành thương mại điện tử. 

- Đáp ứng chuẩn L6, L9 của CTĐT. 

3 Kỳ 2 Tự luận 

5 Thương mại điện tử - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề 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 

3 Kỳ 2 Tự luận 



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. 

- Đáp ứng chuẩn L2, L4, L5, L6 của CTĐT. 

- Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong 

kinh tế-xã hội 

- Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề phương pháp nghiên cứu 

trong kinh tế học.Thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm được các 

nguyên lý cơ bản trong phương pháp nghiên cứu, biết được mục đích 

của nghiên cứu là gì cũng như cách thức tiến hành nghiên cứu. Sinh 

viên sẽ nắm được các bước trong một quy trình nghiên cứu, từ việc xác 

định vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên 

cứu cho tới tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu, viết báo cáo và trình bày 

kết quả nghiên cứu. Bên cạnh giờ giảng lý thuyết, sinh viên sẽ thực hiện 

đề án nghiên cứu để làm quen với việc tiến hành một nghiên cứu trong 

lĩnh vực kinh tế. 

- Đáp ứng chuẩn L1, L5 của CTĐT. 

3 Kỳ 3 

 

Tự luận 

2 Kinh tế vĩ mô - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảncủa kinh tế vĩ mô như 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, 

nhấn mạnh vai trò quản lý và điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua các công 

cụ chính sách vĩ mô như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và sự áp 

3 Kỳ 3 

 

Tự luận 



dụng cả  hai chính sách này đối với  nền kinh tế của một quốc gia. 

- Đáp ứng chuẩn L4, L6 của CTĐT. 

3 Quản trị cơ sở dữ liệu - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảnnguyên lý của hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu. Cách sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL, các định nghĩa và ứng 

dụng của thủ tục nội tại, bẫy lỗi, cách d ùng con trỏ trong xử lý dữ liệu. 

Trình bày được các nguyên lý lưu trữ và quản lý dữ liệu: Đĩa và files, 

Cây cấu trúc và chỉ mục, Chỉ mục trên cơ sở bảng băm. Trình bày được 

các quản lý truy cập trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. các nguyên lý quản 

lý giao tác, quản lý truy xuất cạnh tranh, phục hồi sau sự cố. 

- Đáp ứng chuẩn L3 của CTĐT. 

3 Kỳ 4 Tự luận 

4 Hệ thống thông tin 

quản lý 

- Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề 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 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. 

- Đáp ứng chuẩn L3, L4 của CTĐT. 

3 Kỳ 4 Tự luận 

5 Quản trị học - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề 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, 

lãnh 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 

3 Kỳ 4 Tự luận 



nghiệp và ra quyết định quản trị. 

- Đáp ứng chuẩn L4, L5, L8 của CTĐT. 

6 Nguyên lý kế toán - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề kế  toán cho người học, đây 

là học phần nền tảng của đào tạo khối ngành kinh tế nói chung và là 

môn học cơ  sở  cho  chuyên  ngành kế  toán  nói  riêng. Học  phần  đề  

cập  tới  các  khái  niệm  và nguyên tắc kế toán cơ bản, đồng thời giới 

thiệu về chu trình kế toán và nghiên cứu chu trình kế toán trong một loại 

hình doanh nghiệp cụ thể là doanh nghiệp thương mại. 

- Đáp ứng chuẩn L5 của CTĐT. 

3 Kỳ 4 Tự luận 

- Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Nhập môn kỹ nghệ 

phần mềm 

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.... Đồng thời hiểu 

được phải tạo ra những kết quả như thế nào trong 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

2 Quản trị và phát triển 

ứng dụng với SQL 

Server 

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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

3 Hệ thống thông tin 

quản lý 

Sinh viên nắm được 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 Kỳ 5 Tự luận 



4 Mạng máy tính trong 

doanh nghiệp 

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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

5 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

6 Quản trị quan hệ 

khách hàng điện tử 

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho người học 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. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

7 Quản trị mua - bán 

hàng hóa điện tử 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị mua và bán 

hàng hóa dựa trên các phương tiện kỹ thuật điện tử. Như đề cập tới các 

3 Kỳ 5 Tự luận 



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. 

8 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. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

9 Chứng thực trong 

thương mại điện tử 

Cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản về chứng thực, như Các 

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. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

10 Thiết kế website 

thương mại điện tử 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng, phương 

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 đã học để thiết kế 

lên những website thương mại điện tử an toàn và phù hợp với yêu cầu 

của khách hàng. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

11 Xây dựng và triển 

khai ứng dụng TMĐT 

Cung cấp cho sinh viên ngành thương mại điện tử các kiến thức cơ bản 

của trong quy trình triển khai và xây dựng ứng dụng thương mại điện tử, 

các công cụ lập trìnhđể từ đó sinh viên có thể cài đặt, xây dựng các ứng 

dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp. 

3 Kỳ 6 Tự luận 



- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 An toàn và bảo mật 

thương mại điện tử 

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên ngành: Hệ thống thông 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 mã 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. 

2 Kỳ 7 Tự luận 

2 Quản trị doanh 

nghiệp điện tử ERP 

Trang bị cho sinh viên ngành “Thương mại điện tử” những kiến thức cơ 

bản nhất về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Sinh viên sẽ 

được cung cấp các kiến thức như: Tổng quan về ERP, thực trạng triển 

khai giải pháp ERP tại Việt Nam và trên thế giới, Quy trình phát triển 

hệ thống ERP. Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc thù tình hình ứng dụng thực 

tế tại các cơ quan doanh nghiệp, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến 

thức để có thể xây dựng và triển khai các giải pháp ERP cho doanh 

nghiệp bằng công nghệ mã nguồn mở với đầy đủ các phân hệ cần có 

cho một doanh nghiệp. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

3 Quản trị Sàn giao 

dịch điện tử 

Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức tổng quan và cơ 

bản về các khía cạnh của Sàn giao dịch thương mại điện tử, các điều 

kiện ứng dụng đối với việc tham gia hay thành lập và quản lý sàn giao 

dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. Đồng thời đề xuất những phương pháp giúp xây dựng mô hình 

sàn Thương mại điện tử B2B phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế 

trong nước và quốc tế. Từ đó có những giải pháp hiệu quả nhằm giúp 

các doanh nghiệp triển khai mô hình sàn giao dịch trong thực tế. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

4 Quản trị tác nghiệp 

TMĐT B2C 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tác nghiệp 

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 

2 Kỳ 7 Tự luận 



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. 

5 Chính phủ điện tử Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính 

phủ điện tử, hiện trạng phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam, những 

kinh nghiệm được rút ra từ việc xây dựng và phát triển kiến trúc chính 

phủ điện tử các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc thù và 

điều kiện xây dựng, triển khai của chính phủ điện tử, môn học sẽ hướng 

dẫn sinh viên biết về các ứng dụng của cổng thông tin trong chính phủ 

điện tử. Ngoài ra, học phần còn xác định rõ các vấn đề chủ yếu xung 

quanh chính phủ điện tử, cũng như cung cấp cho người đọc những 

thông tin cập nhật về việc quản lý điều hành của chính phủ bằng việc 

ứng dụng công nghệ thông tin tại các nước đang phát triển. Các nhà 

lãnh đạo cam kết triển khai chính phủ điện tử cho thấy rằng thông qua 

việc kết hợp công nghệ với các cách thức điều hành mới, chính phủ có 

thể trở nên hiệu quả, có hiệu lực, minh bạch và phản hồi đối với các yêu 

cầu của người dân một cách nhanh chóng hơn. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

6 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. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

7 Phát triển ứng dụng 

thương mại điện tử 

dựa trên nền mã 

nguồn mở 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, thay thế khóa luận. Học 

phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảnvề phương pháp phát 

triển các ứng dụng thương mại điện tử trên nền mã nguồn mở. Cụ thể 

như các khái niệm, các thành phần và một số mã nguồn mở phổ biến 

trong xây dựng ứng dụng thương mại điện tử, công cụ và phương pháp 

xây dựng ứng dụng thương mại điện tử trên nền mã nguồn mở. Sau khi 

kết thúc học phần, sinh viên nắm được các chương trình mã nguồn mở 

phổ biến ứng dụng xây dựng thương mại điên tử hiện nay như Joomla, 

Magento… 

3 Kỳ 8 Tự luận 



8 Kinh tế tri thức Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kinh tế tri 

thức và nền kinh tế tri thức, nắm bắt và hiểu được vai trò và tầm quan 

trọng của kinh tế tri thức, hiểu được sự vận động và phát triển của nền 

kinh tế tri thức, nắm bắt được một số nền kinh tế tri thức trên thế giới. 

2 Kỳ 8 Tự luận 

 

3. Ngành Hệ thống thông tin quản lý 

- Khoá 17 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương là môn học 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 xã 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 xã 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 Tự luận 

2 Kinh tế vi mô - Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc. Học phần nắm 

vững  những kiến thức cơ bản về hoạt động của nền kinh tế; Hiểu được 

cung – cầu, luật cung, luật cầu, mối quan hệ cung – cầu, trạng thái cân 

bằng thị trường; một số vấn đề trong các quy luật kinh tế cơ bản; đặc 

trưng của các loại hình thị trường; thị trường các yếu tố sản xuất và vai 

trò của chính phủ trong nền kinh tế. 

- Đáp ứng chuẩn L1, L4, L8 của CTĐT 

3 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

máy 

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 

3 Kỳ 2 Trắc nghiệm 

máy 



của các lý thuyết quản trị; Các chức năng của quản trị như: Chức năng 

hoạch định, tổ chức, lãnh 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. 

- Đáp ứng chuẩn L1, L3, L4, L8, L9 của CTĐT 

4 Tiền tệ ngân hàng - Nhớ và hiểu được các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến các vấn đề 

tiền tệ, hệ thống tài chính và chính sách tiền tệ. Ứng dụng kiến thức để 

nhận biết thực trạng các vấn đề về tiền tệ, hệ thống tài chính và chính 

sách tiền tệ trong một chừng mực nhất định. Tính toán sự thay đổi cung 

cầu tiền tệ, lượng tiền cơ sở, thiết lập Bàng cân đối tiền tệ của Ngân 

hàng trung ương, xác lập đường cong lãi suất, dự tính lãi suất ngắn hạn 

và biến động giá chứng khoán. Giải thích, phân tích một cách cơ bản 

các hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế tiền tệ như biến động lãi suất, 

lạm phát, những thay đổi trong hoạt động của tổ chức tài chính, trong 

lựa chọn mục tiêu và công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung 

ương. Trên cơ sở đó, đưa ra một số khuyến nghị chính sách phù hợp. 

- Đáp ứng chuẩn L4, L1 của CTĐT 

3 Kỳ 2 Tự luận 

5 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 Tự luận 

- Khoá 16 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong 

kinh tế - xã hội 

-Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm vững những khái niệm 

cơ bản trong nghiên cứu khoa học và bản chất của quá trình nghiên cứu kinh 

tế; Sinh viên hiểu rõ 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 

3 Kỳ 3 Tự luận 



chính xác và hiệu quả;  Sinh viên rèn luyện phương pháp trình bày kết quả 

nghiên cứu/bài báo khoa học theo quy tắc chuẩn mực, bài bản; Nắm được 

mối liên hệ của môn học với một số môn học khác. 

- Đáp ứng chuẩn L7, L8của CTĐT 

2 Kinh tế vĩ mô - Mục tiêu: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế học vi mô 

làm cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các học phần sau về kinh tế, các 

môn chuyên ngành kinh tế có liên quan. 

- Vị trí học phần: học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, bắt buộc 

- Đáp ứng chuẩn L1, L4, L8 của CTĐT 

3 Kỳ 3 Trắc nghiệm 

máy 

3 Hệ thống thông tin 

quản lý 

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 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. 

3 Kỳ 4 Tự luận 

4 Nguyên lý kế toán - 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. 

- Đáp ứng chuẩn L3, L4, L10 của CTĐT 

3 Kỳ 4 Tự luận 



5 Quản trị cơ sở dữ liệu Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; giới thiệu về hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu Access và các thành phần của một cơ sở dữ liệu: bảng dữ liệu, 

truy vấn, mẫu biểu, báo biểu, marco; giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu SQL Server: các tiện ích, các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, và việc 

sử dụng ngôn ngữ T-SQL để lập trình, quản lý cơ sở dữ liệu. 

3 Kỳ 4 Tự luận 

6 Kinh tế phát triển - Mục tiêu: Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về những lý 

thuyết và ứng dụng ở các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế. Phương 

pháp trọng tâm là phân tích so sánh và phân tích xuyên quốc gia về các 

vấn đề đương đại và những lựa chọn chính sách khác nhau mà các nước 

thu nhập thấp và trung bình phải đối mặt trong bối cảnh của nền kinh tế 

toàn cầu.  

- Đáp ứng chuẩn L1, L4, L8 của CTĐT 

3 Kỳ 4 Tự luận 

4. Chuyên ngành Tin học kế toán  

- Khoá 15 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Hệ thống thông tin 

quản lý 

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 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. 

3 Kỳ 5 Tự luận 



2 Mạng máy tính trong 

doanh nghiệp 

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. 

2 Kỳ 5 : Tự luận 

3 Nhập môn kỹ nghệ 

phần mềm 

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.... Đồng thời hiểu 

được phải tạo ra những kết quả như thế nào trong 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

4 Phân tích dữ liệu và 

dự báo kinh tế 

Dự báo là một yếu tố quan trọng của hầu hết các quyết định kinh doanh 

và lập kế hoạch kinh tế; Dự báo như một tập hợp các công cụ giúp 

người ra quyết định đưa ra các phán đoán tốt nhất về các sự kiện tương 

lai (dựa vào quá khứ và hiện tại); Nhu cầu nhân sự có kiến thức về dự 

báo đang gia tăng. Môn họcnàynhằm 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 môn học 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. 

3 Kỳ 5 Tự luận 



5 Quản trị và phát triển 

ứng dụng với SQL 

Server 

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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

6 Kế toán tài chính Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính (Mục 

tiêu, kế hoạch, bằng chứng của kiểm toán tài chính, kết thúc kiểm toán) 

đồng thời trang bị cho người học phương pháp kiểm toán các chu trình 

và khoản mục chủ yếu trong doanh nghiệp: chu trình bán hàng, chu 

trình mua hàng, chu trình hàng tồn kho,... 

3 Kỳ 5 Tự luận 

7 Kế toán đơn vị hành 

chính sự nghiệp 

Học phần giúp sinh viên Nắm vững những kiến thức cơ bản về kế toán 

trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, nắm được cách hạch toán kế 

toán, lập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán. Nắm được cách hạch 

toán kế toán, lập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán. Nắm được 

mối liên hệ của môn học với một số môn học khác 

3 Kỳ 5 Tự luận 

8 Kế toán máy ngân 

sách Xã 

Sau khi học xong học phần này sinh viên phải nắm vững những kiến thức 

cơ bản về kế toán ngân sách xã làm cơ sở cho việc phân tích, cung cấp 

thông tin tài chính xã, cũng như học tập các học phần chuyên môn về 

ngành quản trị và kinh tế. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

9 Kế toán thuế Học phần giúp sinh viên Nắm vững những kiến thức cơ bản về kế toán 

thuế trong các doanh nghiệp. Nắm được 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…Nắm được 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. Nắm 

được mối liên hệ của môn học với một số môn học khác  

3 Kỳ 6 Tự luận 

10 Kế toán các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

Học phần giúp sinh viên Nắm vững những khái niệm cơ bản về kế toán. 

Hệ thống hóa các môn học trong ngành quản trị doanh nghiệp. Tổ chức 

hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Nắm được mối liên hệ của 

môn học với một số môn học khác 

3 Kỳ 6 Tự luận 



11 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. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

 

- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Ứng dụng Excel 

trong kế toán 

Môn học Ứng dụng Excel trong kế toán là môn học cung cấp sinh viên 

các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng của tin 

học trong kế toán doanh nghiệp cùng các kỹ năng cần thiết giúp sinh 

viên sử dụng được phần mềm bảng tính Excel để thực hiện công tác kế 

toán theo yêu cầu riêng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

2 Xây dựng và phát 

triển các ứng dụng Kế 

toán máy 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về các công cụ xây 

dựng phần mềm ứng dụng trong hoạt động kế toán và các phần mềm sử 

dụng trong hạch toán kế toán hiện nay 

3 Kỳ 7 Tự luận 

3 Quản trị doanh 

nghiệp ERP 

Học phần giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức cơ bản trong quản trị 

doanh nghiệp. Ngoài ra học phần cung cấp kiến thức về ERP giúp cho 

sinh viên có kiến thức quản lý các hoạt động chủ chốt, như kế toán, 

phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định  

và quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, … và các nghiệp vụ khác của 

doanh nghiệp. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

4 Kế toán quản trị trong 

doanh nghiệp 

Học phần giúp sinh viên Nắm bắt được những thuật ngữ và khái niệm 

cơ bản dùng trong kế toán quản trị; Vai trò và chức năng của kế toán 

quản trị trong hoạt động của doanh nghiệp; Ứng dụng những công cụ và 

kỹ năng kế toán quản trị để phân tích các tình huống kinh doanh qua đó 

giúp nắm bắt được những cơ hội cũng như xác định được những thách 

3 Kỳ 7 Tự luận 



thức của doanh nghiệp; Đo lường và đánh giá chi phí, khả năng sinh lời 

theo sản phẩm, quy trình, công việc cũng như các quyết định kinh doanh 

nhằm đưa ra những thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề mà 

doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động kinh doanh. Nắm được mối liên 

hệ của môn học với một số môn học khác. 

5 Phân tích tài chính 

doanh nghiệp 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh 

giá, thu nạp những thông tin về hoạt động tài chính của các doanh 

nghiệp hàm chứa trong các báo cáo tài chính, phục vụ cho việc xử lý và 

ra các quyết định tài chính. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 

nhằm đánh giá kết quả của việc quản lý và điều hành tài chính của 

doanh nghiệp thông qua các số liệu trên báo cáo tài chính, phân tích 

những gì đã làm được và chưa làm được, dự đoán những gì sẽ xảy ra. 

Đồng thời tìm ra nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để đề ra các biện pháp phát huy 

các điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu. Từ đó nâng cao năng lực sử 

dụng vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

6 Tổ chức công tác kế 

toán tài chính trong 

doanh nghiệp Việt 

Nam 

Mục tiêu của học phần Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh 

nghiệp Việt Nam nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tổ 

chức công tác kế toán tài chính trong các doanh nghiệp nói chung (bao 

gồm bộ máy, chứng từ, tài khoản, hình thức sở kế toán), cụ thể tổ chức 

kế toán tài chính trong một số phần thực hành kế toán như: Kế toán các 

khoản đầu tư tài chính, Ghi nhận doanh thu và phân tích Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh, Kế toán vốn chủ sở hữu... 

3 Kỳ 8 Tự luận 

7 Tổ chức công tác kế 

toán quản trị  trong 

doanh nghiệp Việt 

Nam 

Học phần có mục tiêu là trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tổ 

chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nói chung (Tổ 

chức thu thập dữ liệu, Xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho 

doanh nghiệp, Xây dựng quy trình lập và luân chuẩn chứng từ, Tổ chức 

báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán)  

2 Kỳ 8 Tự luận 

8 Ứng dụng phần mềm 

MISA SME.NET 

trong phân tích báo 

cáo tài chính 

Học phần giúp giúp sinh viên Hiểu được vai trò, ý nghĩa của việc phân 

tích báo cáo tài chính; Hiểu được cách khai báo và xử lý thông tin kế 

toán trên phần mềm MISA SME.NET;Đánh giá khái quát được tình hình 

tài chính của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính;Phân tích được tình 

hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp;Phân tích được 

3 Kỳ 8 Tự luận 



hiệu quả kinh doanh;Dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của kỳ tương 

lai thông qua các thông số của kỳ quá khứ trong báo cáo tài chính do 

phần mềm MISA SME.NETcung cấp. 

 

5. Chuyên ngành Tin học kinh tế 

- Khoá 15 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Mạng máy tính trong 

doanh nghiệp 

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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

2 Nhập môn kỹ nghệ 

phần mềm  

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.... Đồng thời hiểu 

được phải tạo ra những kết quả như thế nào trong 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

3 Quản trị và phát triển 

ứng dụng với SQL 

Server 

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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 



4 Mô hình toán kinh tế Học phần giúp người học có kiến thức nền tảng về quy hoạch tuyến 

tính, bảng vào ra, cấu trúc,phân loại các mô hình toán kinh tế.  Sau khi 

học xong người học biết xây dựng và giải quyết bài toán lập kế hoạch 

sản xuất, bảng vào ra. Phân tích và xây dựng được một số mô hình kinh 

tế cơ bản.  

2 Kỳ 5 Tự luận 

5 Kế toán máy Mục tiêu chủ yếu của học phần là 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

6 Phân tích dữ liệu và 

dự báo kinh tế 

Học phần giúp sinh viên Nắm được kiến thức cốt lõi của môn học để 

phân tích, thực hành và bình luận những vấn đề phức tạp liên quan đến 

môn học. Nắm được mối liên hệ của môn học với các ngành nghề khác 

để hiểu và tiếp tục học tập. Nhận biết sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là 

xu hướng phát triển liên quan đến môn học. 

3 Kỳ 5 Tự luận 

7 Thương mại điện tử 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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

8 Quản lý dự án bằng 

Microsoft Project 

Học phần giúp sinh viên biết cách lập kế hoạch, theo dõi và quản lý 

công tác triển khai thực hiện dự án trong điều kiện bộ máy quản lý có 

giới hạn. Trước hết, Microsoft Project sẽ giúp ghi nhớ toàn bộ các công 

tác phải thực hiện của dự án vào cơ sở dữ liệu của máy tính. Trên cơ sở 

này, MS Project sẽ tính toán và lập ra kế hoạch thực hiện dự án giúp 

chúng ta quản lý việc triển khai dự án đúng tiến độ với chi phí thấp 

nhất. Khi cung cấp đầy đủ thông tin về các công tác phải thực hiện, MS 

2 Kỳ 6 Tự luận 



Project sẽ giúp sinh viên biết được thời gian bắt đầu và kết thúc của 

từng hạng mục công tác, chi phí cần thiết để thực hiện và thời gian kết 

thúc dự án. 

9 Các phương pháp xử 

lý thống kê kinh tế 

SPSS 

Môn học này giới thiệu lý thuyết thống kê cho những sinh viên chuyên 

ngành kinh tế. Cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp điều tra 

thống kê bao gồm việc thu thập thông tin ban đầu về các hiện tượng 

kinh tế – xã hội và việc xử lý các thông tin đã thu thập. Trang bị các 

phương pháp phân tích kinh tế – xã hội làm cơ sở cho dự đoán các mức 

độ của hiện tượng trong tương lai nhằm giúp cho các quyết định trong 

quản lý kinh tế, đồng thời ứng dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS 

trong phân tích dữ liệu kinh tế. 

3 Kỳ 6 Trắc nghiệm 

máy 

10 Quản trị chuỗi giá trị 

chiến lược 

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. 

2 Kỳ 5 Tự luận 

11 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 5 Tự luận 

12 Hệ thống thông tin 

quản lý 

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 

3 Kỳ 6 Tự luận 



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 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 hệ thống 

thông tin kinh tế 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc. Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kinh tế, 

cũng như các phương pháp luận phân tích thiết kế có cấu trúc, cũng như 

phân tích các hệ thống về mặt chức năng. Ngoài ra học phần còn giúp 

sinh viên biết cách phân tích hệ thống về dữ liệu. 

3 Kỳ 6 Tự luận 

- Khoá 14 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Hệ hỗ trợ ra quyết 

định trong quản lý 

Môn học này dạy sinh viên lý thuyết hỗ trợ ra quyết định, triển khai và 

ứng dụng lý thuyết này vào trường hợp cụ thể trong thực tế. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

2 Ứng dụng CNTT 

trong kinh tế 

Trang bị cho sinh viên  kiến thức cơ bản về bảng tính điện tử, quản lý 

tài chính, tống kê và phân tích phương sai, hiểu được các kiến thức cơ 

bản về thông tin và vai trò của công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. 

Hiểu được giá trị theo thời gian của tiền, tính khấu hao và phương pháp 

hạch toán doanh nghiệp, các kiến thức về hồi quy tương quan và phân 

tích, dự báo kinh tế và giải quyết được một số bài toán quy hoạch tuyến 

tính, bài toán vận tải và các bài toán tối ưu. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

3 Quản trị doanh 

nghiệp điện tử ERP 

Học phần giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức cơ bản trong quản trị 

doanh nghiệp. Ngoài ra học phần cung cấp kiến thức về ERP giúp cho 

sinh viên có kiến thức quản lý các hoạt động chủ chốt, như kế toán, 

phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định  

và quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, … và các nghiệp vụ khác của 

doanh nghiệp.  

3 Kỳ 7 Tự luận 



4 Kinh tế phát triển Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về những lý thuyết và ứng 

dụng ở các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế. Phương pháp trọng tâm 

là phân tích so sánh và phân tích xuyên quốc gia về các vấn đề đương 

đại và những lựa chọn chính sách khác nhau mà các nước thu nhập thấp 

và trung bình phải đối mặt trong bối cảnh của nền kinh tế toàn cầu. 

3 Kỳ 7 Tự luận 

5 Kinh tế tri thức Học phần giúp sinh viên Hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh tế tri 

thức và nền kinh tế tri thức, nắm bắt và hiểu được vai trò và tầm quan 

trọng của kinh tế tri thức, hiểu được sự vận động và phát triển của nền kinh 

tế tri thức, nắm bắt được một số nền kinh tế tri thức trên thế giới. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

6 Quản lý tiến trình 

công việc bằng phần 

mềm Essential PIM 

Học phần cung cấp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý các 

kiến thức cơ bản về khái niệm quản lý thời gian, quản lý theo mục tiêu 

và quản lý theo quá trình. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp các kiến 

thức, kỹ năng ứng dựng công nghệ thông tin vào giải quyết một cách có 

hiệu quả các công việc trong thực tế như: quản lý thời gian làm việc của 

các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, phân công 

công việc,… Học phần cung cấp ứng dụng Essential PIM trong quản lí 

tiến trình và thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

nhằm sắp xếp, quản lí một cách khoa học lịch trình hoạt động và công 

tác. Qua đó, cung cấp công cụ để mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp có thể quản lí hiệu quả thời gian làm việc mà tiết kiệm được 

nhiều thời gian, công sức để giải quyết các công việc cần thiết khác. Từ 

đó, góp phần tạo nên tính khoa học trong công tác quản lí nói chung, 

giúp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý nói riêng trang bị 

thêm kiến thức, cũng như năng lực quản lý và hoạt động thực tiễn để 

sau khi ra trường vận dụng vào các công việc cụ thể. 

3 Kỳ 8 Tự luận 

7 Phát triển ứng dụng 

kinh tế dựa trên mã 

nguồn mở 

Học phần thuộc khối thay thế khóa luận tốt nghiệp. Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kinh tế, 

cũng như việc ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở vào để phát triển 

kinh tế. Qua học phần này sinh viên sẽ nắm vững kiến thức về hệ thống 

thông thông tin kinh tế, các phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là phần 

mềm joomla. 

2 Kỳ 8 Tự luận 



VI. Khoa Khoa học cơ bản (Các học phần chung) 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá 

sinh viên 

1 Đại số tuyến tính Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đại số làm cơ sở để có 

thể học tiếp các học phần sau về toán cũng như các môn kỹ thuật khác. 

03 Kỳ 1 Tự luận 

2 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. 

04 Kỳ 2 Tự luận 

3 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. 

02 Kỳ 1 Tự luận 

4 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, đồng thời giúp sinh viên có thể đưa ra quyết định trong một số bài 

toán thực tế thông qua việc phân tích số liệu. 

02 Kỳ 3 Tự luận 

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. 

03 Kỳ 1 Tự luận 

6 Lý thuyết 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. 

03 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. 

02 Kỳ 3 Tự luận 

8 Kĩ 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. 

02 Kỳ 1 Vấn đáp giảng 

đường 

9 Anh văn 1 Trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản và cung cấp 

vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Ngoài ra, sinh viên 

được luyện tập để phát triển đồng đều bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, 

đặc biệt là kĩ năng giao tiếp căn bản. Sau khi kết thúc học phần sinh 

viên có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản với các ngữ liệu về từ vựng và 

ngữ pháp đã được cung cấp trong học phần này. 

03 Kỳ 1 Tự luận + vấn 

đáp 



10 Anh văn 1 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).  

03 Kỳ 2 Tự luận + vấn 

đáp 

11 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). 

03 Kỳ 3 Tự luận + vấn 

đáp 

12 Anh văn 4 Môn học Anh văn 4 giúp sinh viên củng cố những kiến thức ngữ pháp ở 

trình độ A2+ và tiếp cận B1 như cách sử dụng too, enough, Verb (to 

infinitive or ing form), câu điều kiện loại 1, quá khứ tiếp diễn,câu bị 

động ở hiện tại và quá khứ đơn,và  cách sử dụng một số động từ khuyết 

thiếu “must, should, can, had better,…”,. Đồng thời học phần này cũng 

trang bị kiến thức về một số 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 các phương tiện giao thông, sức khỏe, kỳ nghỉ, các hoạt động giải 

trí hay công nghệ… 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.  

03 Kỳ 4 Tự luận + vấn 

đáp 

13 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1 

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 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. 

02 Kỳ 1 Tự luận 



14 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

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 xã hội xã 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. 

02 Kỳ 2 Tự luận 

15 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

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 

02 Kỳ 3 Tự luận 

16 Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản 

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 lãnh đạo của Đảng, chấp 

hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng.  

03 Kỳ 4 Tự luận 

17 Điền kinh chạy 100 m 

 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và nền tảng thể lực về sức bền 

tốc độ và tốc độ thông qua tập luyện và kiểm tra chạy tốc độ 100m.  

01 

 

Kỳ 1 

 

Thực hành 

 

18 Bóng chuyền 

 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Bóng chuyền thông 

qua nội dung của kỹ thuật chuyền bóng cao tay và kỹ thuật chuyền bóng 

thấp tay. Từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng phối hợp vận động và sự 

linh hoạt trong vận động. 

01 Kỳ 2 Thực hành 

19 Bóng rổ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Bóng rổ thông qua 02 

nội dung tập luyện và kiểm tra 2 bước lên rổ một tay trên cao tụa bảng 

và ném phạt. từ đó phát triển khả năng phối hợp vận động, sự tập trung 

chú ý và phát triển thể lực.  

01 Kỳ 3 Thực hành 



 


