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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-ĐHVH ngày …./…./……. của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 
 

A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT  

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Công nghệ thông tin 

2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Information Technology 

3. Trình độ đào tạo: Đại học 

4. Mã ngành đào tạo:  7840201 

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT 

6. Thời gian đào tạo:  4,5 năm (09 học kỳ) 

7. Loại hình đào tạo: Chính quy 

8. Số tín chỉ yêu cầu: 160 

9. Thang điểm: Thang điểm 4 

10. Điều kiện tốt nghiệp: - Tích lũy đủ số học phần và tín chỉ của 

chương trình đào tạo; 

- Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa 

học đạt từ 2,00 trở lên; 

- Đạt chuẩn tiếng Anh tương đương chuẩn 

tiếng Anh B1; 

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo 

dục thể chất ;. 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức 

đình chỉ học tập. 

11. Văn bằng tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin 

12. Vị trí việc làm    (theo Chuẩn đầu ra của CTĐT đã ban hành) 

13. Khả năng nâng cao trình độ    (theo Chuẩn đầu ra của CTĐT đã ban hành) 

14. Chương trình đào tạo đối sánh - Công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách khoa 

Đà nẵng 

- Khoa học máy tính, Trường ĐH Soongsil 

Hàn Quốc 

- Computing Curricula 2020, Paradigms for 

Global Computing Education. Association 

for Computing Machinery (ACM) and IEEE 

Computer Society (IEEE-CS) 
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B. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG  

I. Triết lý giáo dục   

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, trường Đại học Công nghệ thông 

tin và Truyền thông Việt Hàn theo đuổi triết lý giáo dục “Nhân bản - Phụng sự - Khai 

phóng” nhằm đào tạo và phát triển người học trở thành những con người toàn diện, thiện 

lương, đạo đức với tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo cùng tinh thần luôn sẵn sàng 

phụng sự, dấn thân vì hạnh phúc và sự phát triển của đất nước, nhân loại dựa trên hệ 

thống giá trị cốt lõi:  

Đức - Trí - Thể - Mỹ;  

Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp;  

Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo. 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại khoa Khoa học máy tính nhằm 

cung cấp cho người các kiến thức toàn diện, chuyên sâu và tiên tiến về lĩnh vực công 

nghệ thông tin (CNTT); các kỹ năng và giá trị đạo đức; bồi dưỡng công dân có trình độ 

chuyên môn cao, hiểu biết xã hội và có trách nhiệm với cộng đồng. 

II. Tầm nhìn  

Là thành viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông Việt 

Hàn, Đại học Đà Nẵng; khoa Khoa học máy tính đóng vai trò chủ chốt trong việc đào 

tạo kỹ sư CNTT của Trường. Nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm đối với sự 

phát triển của Nhà trường, khoa Khoa học máy tính mong muốn và phấn đấu để trở 

thành một trong những đơn vị hàng đầu của cả nước đào tạo kỹ sư / cử nhân CNTT, 

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo theo định hướng ứng dụng dụng. 

III. Sứ mạng   

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; chuyển 

giao tri thức và công nghệ về CNTT, truyền thông và các lĩnh vực liên quan nhằm phục 

vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội của địa phương, quốc gia và quốc tế. 

C. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

I. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs) 

1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư ngành CNTT có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề 

nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và 
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năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu 

lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

 

2. Mục tiêu cụ thể  

PO1. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn 

diện, chuyên sâu và tiên tiến về lĩnh vực CNTT; 

PO2. Có khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề và đưa ra những đề xuất, kết luận 

mang tính chuyên gia thuộc lĩnh vực CNTT; 

PO3. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và sử dụng ngoại ngữ phục vụ 

học tập và phát triển nghề nghiệp; 

PO4. Có đạo đức tốt và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, cộng đồng. 

II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs) 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành CNTT có khả năng: 

PLO1. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; 

PLO2. Có khả năng nghiên cứu và làm việc nhóm hiệu quả; 

PLO3. Có năng lực, tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp; 

PLO4. Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

Trường hợp sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Toeic, yêu cầu tối thiểu 

600; 

PLO5. Có khả năng vận dụng các kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên 

và CNTT để giải quyết các vấn đề phức tạp; 

PLO6. Có khả năng thiết kế, phát triển, cải tiến các hệ thống, sản phẩm, giải pháp 

CNTT trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

• Định hướng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm: 

PLO7b. Có khả năng áp dụng các quy trình, kỹ thuật và công cụ phát triển phần 

mềm trên nhiều nền tảng khác nhau; 

PLO8b. Có khả năng nghiên cứu phát triển, quản lý, tổ chức thực hiện dự án. 

• Đối với định hướng chuyên ngành IoT – Robotics: 

PLO7d. Có khả năng thiết kế, xây dựng, triển khai phần cứng, phần mềm, các sản 

phẩm, giải pháp thông minh và tự động hóa; 

PLO8d. Có khả năng khắc phục các sự cố liên quan đến, mạch điện tử, các hệ 

thống nhúng, hệ thống thông minh, tự động hóa. 
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III. Ma trận quan hệ giữa mục tiêu đào tạo (PO) và chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo (PLOs) 

Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT (Bảng 1) cho thấy sinh viên 

có thể đạt mục tiêu của CTĐT nếu đáp ứng được các chuẩn đầu ra của CTĐT. 

Bảng 1. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT  

Mục tiêu của CTĐT 

(POs) 

Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7  PLO8 

PO1  X X X X X X  

PO2 X X X X X X X X 

PO3  X X X     

PO4 X     X X X 

 

IV. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt Nam  

 

Bảng 2. Chuẩn đầu ra trình độ Kỹ sư (tương đương bâc 7) theo Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm 

KT1: Kiến thức thực tế và 

lý thuyết sâu, rộng, tiên 

tiến, nắm vững các 

nguyên lý và học thuyết 

cơ bản trong lĩnh vực 

nghiên cứu thuộc chuyên 

ngành đào tạo. 

KT2: Kiến thức liên 

ngành có liên quan. 

KT3: Kiến thức chung về 

quản trị và quản lý. 

KN1: Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh 

giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp 

xử lý các vấn đề một cách khoa học; 

KN2: Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa 

trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề 

chuyên môn và khoa học với người cùng 

ngành và với những người khác. 

KN3: Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý 

các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến. 

KN4: Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử 

dụng các công nghệ một cách sáng tạo 

trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp. 

KN5: Có trình độ ngoại ngữ tương đương 

bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam. 

TCTN1: Nghiên cứu, đưa 

ra những sáng kiến quan 

trọng. 

TCTN2: Thích nghi, tự 

định hướng và hướng dẫn 

người khác. 

TCTN3: Đưa ra những kết 

luận mang tính chuyên gia 

trong lĩnh vực chuyên 

môn. 

TCTN4: Quản lý, đánh giá 

và cải tiến các hoạt động 

chuyên môn. 
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Bảng 3. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
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PLO 1                         x    x  
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PLO 3 x   x      x x 

x 
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x 

x  x 

 

x   x     

PLO 4             x            

PLO 5 x  x  x                       

PLO 6  x x  x    x  x x x              

PLO 7  x      x   x        x   x   

PLO 8 x     x    x  x x   x 

 

  x  x   x  x 

V. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học  

1. Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp CTĐT ngành CNTT có thể làm việc ở các vị trí: 

1. Chuyên viên, tư vấn hoặc nhà quản lý IT trong cơ quan, doanh nghiệp  

2. Phát triển, phân tích, thiết kế hoặc quản lý dự án phát triển phần mềm 

3. Lập trình phần mềm nhúng trên các thiết bị di động (Smartphone, Tablet, …), 

các hệ thống công nghiệp, xe ô tô, điện gia dụng, nhà thông minh.  

4. Khởi nghiệp và nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin. 
 

VI. Tiêu chí tuyển sinh, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp  

1. Tiêu chí tuyển sinh 

CTĐT ngành CNTT chấp nhận các ứng viên đảm bảo những điều kiện sau: 

1. Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

2. Đăng ký xét tuyển vào ngành CNTT của trường Đại học CNTT và truyền thông 

Việt-Hàn theo đúng các phương thức và tổ hợp xét tuyển quy định; 

3. Có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển theo các phương thức và tổ hợp 

môn xét tuyển của ngành CNTT của trường Đại học Công nghệ thông tin và 

truyền thông Việt – Hàn; 

4. Có sức khỏe tốt. 
 

2. Quá trình đào tạo 

CTĐT được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ. Quá trình đào tạo tuân theo quy định 

của Bộ GD&ĐT và trường Đại học CNTT & TT Việt Hàn. Thời gian đào tạo trong 4,5 

năm. Mỗi năm học gồm hai học kỳ chính (từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau) và học kỳ 

hè (tháng 7 đến tháng 8). Theo lộ trình thiết kế, sinh viên được học các học phần thuộc 

CĐR theo 

Khung trình 

độ QG 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 
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khối kiến thức cơ bản và cơ sở ngành từ học kỳ 1 đến học kỳ 4; các kiến thức cơ sở 

chuyên ngành và chuyên ngành được học từ học kỳ 5 đến học kỳ 8; học kỳ 9 sinh viên 

sẽ tham gia kỳ thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp. 

3. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

2. Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo với khối lượng 

không dưới 160 tín chỉ; 

3. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

4. Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành 

đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định; 

5. Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào 

tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao. 

6. Đạt chuẩn tiếng Anh tương đương chẩn B2. 

VII. Chiến lược giảng dạy và học tập  

Nhằm giúp sinh viên đạt được các mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành 

CNTT, Khoa và nhà Trường đã thiết kế chiến lược và phương pháp dạy học, cụ thể: 

1. Chiến lược dạy học trực tiếp 

Dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó thông tin được chuyển tải đến với 

người học theo cách trực tiếp, giáo viên trình bày và sinh viên lắng nghe. Chiến lược 

này thường được áp dụng trong các lớp học truyền thống và hiệu quả khi muốn truyền 

đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng mới. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được CTĐT ngành CNTT áp dụng 

gồm phương pháp lý thuyết kết hợp thực hành và đi thực tế tại các doanh nghiệp, cụ thể: 

- TLM1. Giải thích cụ thể (Explicit Teaching): Đây là phương pháp thuộc chiến 

lược dạy học trực tiếp trong đó giáo viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể 

các nội dung liên quan đến bài học, giúp cho sinh viên đạt được mục tiêu dạy 

học về kiến thức và kỹ năng. 

- TLM2. Thuyết giảng (Lecture): Giáo viên trình bày nội dung bài học và giải 

thích các nội dung trong bài giảng. Giáo viên là người thuyết trình, diễn giảng. 

Sinh viên chỉ nghe giảng và thình thoảng ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà 

giáo viên truyền đạt. 

- TLM3. Tham luận (Guest lecture): Theo phương pháp này, sinh viên được 

tham gia vào các khóa học mà người diễn giảng, thuyết trình không phải là giáo 

viên mà là những người đến từ các doanh nghiệp bên ngoài. Thông qua những 
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kinh nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để giúp sinh viên hình thành kiến thức 

tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo. 

2. Chiến lược dạy học gián tiếp 

Người học được tạo điều kiện trong quá trình học tập mà không cần có bất kỳ hoạt 

động giảng dạy công khai nào được thực hiện bởi giảng viên. Đây là tiến trình dạy học 

tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm, trong đó giảng viên không 

trực tiếp truyền đạt nội dung bài học đến sinh viên mà thay vào đó, sinh viên được 

khuyến khích tham gia tích cực trong tiến trình học, sử dụng kỹ năng tư duy phản biện 

để giải quyết vấn đề. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm: 

- TLM4. Câu hỏi gợi mở (Inquiry): quá trình h mở (Inquiry):iện trong quá trình 

học tập mà không cần cónào được thực hiện bởi giảng viên. Đây là tiến trình 

dạy học tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm. 

- TLM5. Giải quyết vấn đề (Problem Solving): Trong tiến trình dạy và học, 

người học làm việc với vấn đề được đặt ra và học được những kiến thức mới 

thông qua việc đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Thông qua qúa trình tìm giải 

pháp cho vấn đề đặt ra, sinh viên đạt được kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu 

của môn học. 

- TLM6. Học theo tình huống (Case Study): Đây là phương pháp hướng đến 

cách tiếp cận dạy học lấy người học làm trung tâm, giúp người học hình thành 

kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp. Theo phương pháp này, giáo viên liên hệ 

các tình huống, vấn đề hay thách thức trong thực tế và yêu cầu sinh viên giải 

quyết, giúp sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết 

định cũng như kỹ năng nghiên cứu. 

3. Học trải nghiệm  

Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến 

thức và kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế 

quan sát và cảm nhận. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm đưa sinh 

viên đi thực tập thực tế tại doanh nghiệp; mời doanh nghiệp đến tham gia giảng dạy, 

hướng dẫn đồ án; thực tập thực tế; nhóm nghiên cứu. 

- TLM7. Mô hình (Models): là phương pháp ddels): nghiên cứudoanh nghiệp; 

mời doanh nghiệp đến tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ ántrải nghiệm qua 

thực hành, thực tế quan sát và cảm nhận. Các phương pháp giảng dTLM8. Thực 

tập, thực tế (Field Trip): Thông qua các hoạt động tham quan, thực tập, đi thực 

tế tại công trường và các công ty để giúp sinh viên hiểu được môi trường làm 

việc thực tế của ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, học hỏi các công nghệ đang 

được áp dụng trong lĩnh vực ngành đào tạo, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và 

văn hóa làm việc trong công ty. Phương pháp này không những giúp sinh viên 
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hình thành kiến thức kỹ năng mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau 

khi tốt nghiệp. 

- TLM9. Thí nghiệm (Experiment): Là phương pháp dạy học trong đó giáo viên 

sử dụng các thao tác thí nghiệm, sinh viên quan sát và thực hành các thí nghiệm 

đó theo hướng dẫn của giáo viên. Từ đó hướng đến mục tiêu dạy học. 

- TLM10. Nhóm nghiên cứu (Research Team): Sinh viên được khuyến khích 

tham gia vào các dự án, nhóm nghiên cứu của giảng viên, giúp hình thành năng 

lực nghiên cứu và kỹ năng sáng tạo. Từ đó, tạo tiền đề cho sinh viên tiếp tục 

học tập cao hơn ở bậc học thạc sỹ, tiến sỹ sau khi hoàn thành chương trình đào 

tạo và tốt nghiệp. 

4. Dạy học tương tác 

 Đây lừ chiến lược dạy và học trong đó, giáo viên sử dụng kết hợp nhiều hoạt động 

trong lớp học như đặt vấn đề hay câu hỏi gợi mở và và yêu cầu sinh viên thảo luận, tranh 

luận để giải quyết vấn đề đó. Giáo viên với vai trò hướng dẫn sinh viên từng bước giải 

quyết vấn đề. Từ đó giúp sinh viên đạt được mục tiêu dạy học. Sinh viên có thể học từ 

bạn học hay từ giáo viên để phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng tư duy phản biện, 

giao tiếp, đàm phán để đưa ra quyết định. Các kỹ thuật, phương pháp được TCE áp dụng 

theo chiến lược này gồm có: phương pháp tranh luận (Debate), thảo luận (Discussions), 

học nhóm (Pear Learning). 

- TLM11. Tranh luận (Debates): là tiến trình dạy học trong đó giáo viên đưa ra 

một vấn đề liên quan đến nội dung bài học, sinh viên vơi các quan điểm trái 

ngược nhau về vấn đề đó phải phân tích, lý giải, thuyết phục người nghe ủng hộ 

quan điểm của mình. Thông qua hoạt động dạy học này, sinh viên hình thành 

các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ 

năng nói trước đám đông.  

- TLM12. Thảo luận (Discussion): Là phương pháp dạy học trong đó sinh viên 

được chia thành các nhóm và tham gia thảo luận về những quan điểm cho một 

vấn đề nào đó được giáo viên đặt ra. Khác với phương pháp tranh luận, trong 

phương pháp thảo luận, người học với cùng quan điểm mục tiêu chung và tìm 

cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình.  

- TLM13. Học nhóm (Pear Learning): Sinh viên được tổ chức thành các nhóm 

nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn đề được đặt ra và trình bày kết quả của 

nhóm thông qua báo cáo, thuyết trình trước các nhóm khác và giảng viên. 

5. Tự học 

Chiến lược tự học được hiểu là tất cả các hoạt động học của người học được thực 

hiện bởi các cá nhân người học với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giáo viên. 

Đây là một quá trình giúp sinh viên tự định hướng việc học của mình theo kinh nghiệm 
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học tập của bản thân, có quyền tự chủ và điều khiển hoạt động học của họ thông qua 

các bài tập, dự án hay vấn đề mà giáo viên gợi ý, hướng dẫn ở lớp. Phương pháp học 

theo chiến lược này được TCE áp dụng chủ yếu là phương pháp bài tập ở nhà (Work 

Assigment). 

- TLM14. Bài tập ở nhà (Work Assigment): Theo phương pháp này, sinh viên 

được giao nhiệm vụ làm việc ở nhà với những nội dung và yêu cầu do giáo viên 

đặt ra. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà này, sinh viên 

học được cách tự học, cũng như đạt được những nội dung về kiến thức cũng 

như kỹ năng theo yêu cầu 

Các phương pháp giảng dạy và học tập nói trên giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu 

ra CTĐT, thể hiện trong Bảng 4 dưới đây: 

Bảng 4. Mối liên hệ giữa phương pháp dạy-học và chuẩn đầu ra CTĐT  

Chiến lược và phương 

pháp dạy-học 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1 Trực tiếp X X X X X X X X 

2 Gián tiếp X  X X X X X X 

3 Trải nghiệm X X X X X X X X 

4 Tương tác X X X X X X X X 

5 Tự học X  X X X X X X 

D. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

I. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Cấu trúc CTĐT được chia thành 5 khối kiến thức, trong đó các học phần bắt buộc 

và học phần tự chọn với số tín chỉ trong mỗi khối được cho ở Bảng 5. 

Bảng 5. Các khối kiến thức và số tín chỉ 

Số TT Khối kiến thức 
Số tín chỉ 

Bắt buộc Lựa chọn 

I Khối kiến thức đại cương 37 0 

II Khối kiến thức cơ sở ngành 50 0 

III Khối kiến thức bổ trợ 12 0 

IV Khối kiến thức chuyên ngành 0 47 

V Thực tập, Đồ án tốt nghiệp 14 0 

 Tổng 160 

Ghi chú: Chương trình trên chưa bao gồm các học phần bắt buộc về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 

phòng - An ninh. 
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II. Nội dung chương trình đào tạo theo các khối kiến thức 

Bảng 6. Danh sách học phần thuộc các khối kiến thức tương ứng  

Số 

TT 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 

kỳ 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

Ghi 

chú Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

tự  

do 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

I Khối kiến thức chung 37              

1 Triết học Mác - Lênin 3 X    X  X  X   X  

2 Kinh tế chính trị Mác –Lênin 2 X    X  X  X   X  

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 X    X  X  X   X  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X    X  X  X   X  

5 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 X    X  X  X   X  

6 Pháp luật đại cương 2 X    X       X  

7 Tiếng Anh 1 3 X    X X  X      

8 Tiếng Anh 2 2 X    X X  X      

9 Tiếng Anh 3 2 X    X X  X      

10 
Nhập môn ngành & kỹ năng 

mềm 
2 X    X X X       

11 Tin học đại cương 3 X        X X X   

12 Giải tích 1 2 X        X     

13 Giải tích 2 2 X        X     

14 Đại số tuyến tính 2 X        X     

15 Xác suất thống kê 2 X        X     

16 Vật lý 2 X        X     

17 
Khởi nghiệp và đổi mới  

sáng tạo 
2 X    X X X       

18 Giáo dục thể chất 4              

19 Giáo dục quốc phòng 8              

II Kiến thức cơ sở ngành 50              

20 Toán rời rạc 2 X        X X X X  

21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 X        X X X X  

22 Cơ sở dữ liệu 3 X        X X X X  

23 Lập trình hướng đối tượng 3 X        X X X X  

24 Lập trình mạng 2 X        X X X X  
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Số 

TT 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 

kỳ 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

Ghi 

chú Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

tự  

do 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

25 Kiến trúc máy tính 2 X        X     

26 Nguyên lý hệ điều hành 2 X        X     

27 Mạng máy tính 3 X        X     

28 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 X        X X X X  

29 Automat & ngôn ngữ hình thức 2 X        X     

30 Chương trình dịch 2 X        X     

31 Thiết kế web 3 X        X X X X  

32 Công nghệ và lập trình web 3 X        X X X X  

33 Lập trình Java 3 X        X X X X  

34 Lập trình di động 3 X        X X X X  

35 Trí tuệ nhân tạo 3 X        X  X   

36 

 
Vi điều khiển 3 X        X     

37 Đồ án cơ sở 1 1 X        X X X X  

38 Đồ án cơ sở 2 1 X        X X X X  

39 Đồ án cơ sở 3 1 X        X X X X  

40 Đồ án cơ sở 4 1 X        X X X X  

41 Thực tập thực tế 1 X        X X    

III Kiến thức bổ trợ 8              

42 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 X     X  X      

43 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 X     X  X      

44 Tiếng Anh nâng cao 1 2 X       X      

45 Tiếng Anh nâng cao 2 2 X       X      

46 Tiếng Anh nâng cao 3 2 X       X      

47 Tiếng Anh nâng cao 4 2 X       X      

IV Kiến thức chuyên ngành 44              

 1. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm 

48 Công nghệ phần mềm 2 X        X X X X  

49 
Đảm bảo chất lượng và  

Kiểm thử phần mềm 
3 X        X X X X  

50 Linux và phần mềm nguồn mở 2 X        X X X X  
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Số 

TT 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 

kỳ 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

Ghi 

chú Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

tự  

do 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

51 Quản trị dự án phần mềm 2 X        X X X X  

52 Điện toán đám mây 2 X        X X X X  

53 Phân tích và thiết kế giải thuật 2 X        X X X   

54 Lập trình hệ thống 2 X        X X X X  

55 Đồ hoạ máy tính 3 X        X X X X  

56 Thiết kế UX/UI 2 X        X X X X  

57 Chuyên đề 1 2 X        X X X X  

58 Chuyên đề 2 2 X        X X X X  

59 Chuyên đề 3 2 X        X X X X  

60 Chuyên đề 4 2 X        X X X X  

61 Đồ án chuyên ngành 1 1 X        X X X X  

62 Đồ án chuyên ngành 2 1 X        X X X   

63 Đồ án chuyên ngành 3 1 X        X X X X  

64 
Phát triển ứng dụng di động  

đa nền tảng 
2 X        X X X X  

65 
Bảo mật và an toàn hệ thống 

thông tin 
2 X        X X X X  

66 Học máy 3 X        X X X X  

67 Lập trình game 2   X      X X X X  

68 Khai phá dữ liệu 2   X      X X X X  

69 Học sâu 3   X      X X X X  

70 Lập trình C++ 2   X      X X X X  

71 Lập trình Python 3   X      X X X X  

72 Lập trình C# 3   X      X X X X  

73 Tiếng Hàn 1 2   X           

  2. Chuyên ngành IoT-Robotics 

74 Cấu kiện điện tử 2 X        X X X X  

75 Kỹ thuật mạch điện tử 3 X        X X X X  

76 Hệ thống số 2 X        X X X X  

77 Truyền số liệu 2 X        X X X X  



14 
 

 

Số 

TT 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 

kỳ 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

Ghi 

chú Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

tự  

do 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

78 Kiến trúc và giao thức IoT 2 X        X X X X  

79 
Thiết kế mạch với sự trợ giúp của 

máy tính 
2 X        X X X X  

80 Xử lý tín hiệu số 2 X        X X X X  

81 Kỹ thuật Robot 2 X        X X X X  

82 Thị giác máy tính 3 X        X X X X  

83 Chuyên đề 1 2 X        X X X X  

84 Chuyên đề 2 2 X        X X X X  

85 Chuyên đề 3 2 X        X X X X  

86 Chuyên đề 4 2 X        X X X X  

87 Đồ án chuyên ngành 1 1 X        X X X X  

88 Đồ án chuyên ngành 2 1 X        X X X X  

89 Đồ án chuyên ngành 3 1 X        X X X X  

90 Hệ thống nhúng 3 X        X X X X  

91 Robot di động 2 X        X X X X  

92 Hệ thống thực tế ảo 2 X        X X X X  

93 Điện tử ứng dụng 2   X      X X X X  

94 Hệ thống thời gian thực 2   X      X X X X  

95 Linux và phần mềm nguồn mở 2   X      X X X X  

96 
Lập trình Python cho hệ thống 

nhúng 
2   X      X X X X  

97 Vi xử lý 3   X      X X X X  

98 Mạng cảm biến không dây 2   X      X X X X  

99 Tiếng Hàn 2   X           

 3. Chương trình kỹ sư toàn cầu 

100 Công nghệ phần mềm 2 X        X X X X  

101 
Đảm bảo chất lượng và  

Kiểm thử phần mềm 
3 X        X X X X  

102 Linux và phần mềm nguồn mở 2 X        X X X X  

103 Quản trị dự án phần mềm 2 X        X X X X  

104 Điện toán đám mây 2 X        X X X X  
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Số 

TT 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 

kỳ 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

Ghi 

chú Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

tự  

do 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

105 Phân tích và thiết kế giải thuật 2 X        X X X   

106 Lập trình hệ thống 2 X        X X X X  

107 Đồ hoạ máy tính 3 X        X X X X  

108 Thiết kế UX/UI 2 X        X X X X  

109 Chuyên đề 1 2 X        X X X X  

110 Chuyên đề 2 2 X        X X X X  

111 Chuyên đề 3 2 X        X X X X  

112 Chuyên đề 4 2 X        X X X X  

113 Đồ án chuyên ngành 1 1 X        X X X X  

114 Đồ án chuyên ngành 2 1 X        X X X   

115 Đồ án chuyên ngành 3 1 X        X X X X  

116 
Phát triển ứng dụng di động  

đa nền tảng 
2 X        X X X X  

117 
Bảo mật và an toàn hệ thống 

thông tin 
2 X        X X X X  

118 Học máy 3 X        X X X X  

119 Lập trình game 2   X      X X X X  

120 Khai phá dữ liệu 2   X      X X X X  

121 Học sâu 3   X      X X X X  

122 Lập trình C++ 2   X      X X X X  

123 Lập trình Python 3   X      X X X X  

124 Lập trình C# 3   X      X X X X  

125 Tiếng Hàn 2   X           

V Thực tập, đồ án tốt nghiệp 17              

126 Thực tập doanh nghiệp 3 X        X X X X  

127 Thực tập tốt nghiệp 4 X        X X X X  

128 Đồ án tốt nghiệp 10 X        X X X X  

 Tổng 160              
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III. Cây chương trình đào tạo 

(danh sách các học phần được hệ thống hóa theo các khối kiến thức và trình tự học) 

1. Định hướng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm 

   
Kiến thức giáo dục 
đại cương   

Kiến thức cơ sở 
ngành   Kiến thức bổ trợ  

        
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tiếng Anh 1  3 Tiếng Anh 2 2 Tiếng Anh 3 2 Xác suất thống kê 2 

Nhập môn ngành và kỹ 
năng mềm 

2 
Khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo 

2 Giải tích 2 2 Mạng máy tính 3 

Giải tích 1 2 Đại số tuyến tính 2 Vật lý 2 Toán rời rạc 2 

Tin học đại cương 3 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

3 Kiến trúc máy tính 2 
Nguyên lý hệ điều 
hành 

2 

Cơ sở dữ liệu 3 Thiết kế web 3 
Công nghệ và lập 
trình web 

3 Lập trình di động 3 

Lập trình hướng đối 
tượng 

3 Lập trình Java 3 
Phân tích và thiết kế 
hệ thống 

3 Vi điều khiển 3 

Tiếng Anh chuyên 
ngành 1 

2 Đồ án cơ sở 1 1 Đồ án cơ sở 2 1 Đồ án cơ sở 3 1 

    
Tiếng Anh chuyên 
ngành 2 

2 Thực tập thực tế 1 
Tiếng Anh nâng 
cao 2 

2 

        
Tiếng Anh nâng cao 
1 

2     

  18   18   18   18 

Hình thành ý tưởng khởi 
nghiệp 

Web frontend 
hoặc 
Ứng dụng Java desktop 

Web Backend 
hoặc  
Ứng dụng Java đa người 
dùng 

Ứng dụng Mobile, IoT, ... 
hoặc  
Ứng dụng theo mô hình 
client/server 

Cuộc thi ETC Cuộc thi BWD Cuộc thi PISI Cuộc thi Robocar 

Sau 2 năm, sinh viên có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên lập trình thực thụ, có thể tham gia làm việc bán thời 
gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp. 
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Kiến thức chuyên 
ngành     Kiến thức chuyên ngành tự chọn   

          
Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần Số TC 
Tên học 

phần 
Số 
TC 

Trí tuệ nhân 
tạo 

3 
Triết học Mác - 
Lênin 

3 
Kinh tế chính trị 
Mác –Lênin 

2 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

2 
Thực tập 
tốt nghiệp 

4 

Đồ án cơ sở 4 1 
Pháp luật đại 
cương 

2 
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

2 
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

2 
Đồ án tốt 
nghiệp 

10 

Lập trình mạng 2 
Automat và 
ngôn ngữ hình 
thức 

2 
Chương trình 
dịch 

2 
Điện toán đám 
mây 

2     

Công nghệ 
phần mềm 

2 Học máy 3 
Phát triển ứng 
dụng di động đa 
nền tảng 

2 
Quản trị dự án 
phần mềm 

2     

Linux và phần 
mềm nguồn 
mở 

2 
Phân tích và 
thiết kế giải 
thuật 

2 Chuyên đề 3 2 Chuyên đề 4 2     

Đồ họa máy 
tính 

3 Chuyên đề 2 2 
Đảm bảo chất 
lượng và Kiểm 
thử phần mềm 

3 Thiết kế UX/UI 2     

Chuyên đề 1 2 
Đồ án chuyên 
ngành 1 

1 
Đồ án chuyên 
ngành 2 

1 
Bảo mật và An 
toàn hệ thống 
thông tin 

2     

Lập trình hệ 
thống 

2 Tự chọn 1 2 
Thực tập doanh 
nghiệp 

3 
Đồ án chuyên 
ngành 3 

1     

Tiếng Anh 
nâng cao 3 

2 
Tiếng Anh nâng 
cao 4 

2 Tự chọn 2 2 Tự chọn 3 2     

  19   19   19   17   14 

- Dịch vụ/ Hệ thống 
theo các mô hình 
mạng 
- Các ứng dụng AI, 
điều khiển, … 

Phát triển các sản 
phẩm theo hướng AI, 
OS, ... 

Phát triển ứng dụng đa 
nền tảng 

Phát triển các framework 
hoặc các ứng dụng dựa 
trên các công nghệ hiện 
đại 

  

                  

Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ sư 
ngành Công nghệ thông tin theo định hướng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. 

Thực tập và làm 
việc chính thức tại 
doanh nghiệp 
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2. Định hướng chuyên ngành Iot-Robotics 

   
Kiến thức giáo dục 
đại cương   

Kiến thức cơ sở 
ngành   Kiến thức bổ trợ  

        
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tiếng Anh 1  3 Tiếng Anh 2 2 Tiếng Anh 3 2 Mạng máy tính 3 

Nhập môn ngành 
và kỹ năng mềm 

2 
Khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo 

2 Giải tích 2 2 Toán rời rạc 2 

Giải tích 1 2 Đại số tuyến tính 2 Vật lý 2 
Nguyên lý hệ điều 
hành 

2 

Tin học đại cương 3 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

3 
Kiến trúc máy 
tính 

2 Lập trình di động 3 

Cơ sở dữ liệu 3 Thiết kế web 3 
Công nghệ và 
lập trình web 

3 Vi điều khiển 3 

Lập trình hướng 
đối tượng 

3 Lập trình Java 3 
Phân tích và 
thiết kế hệ 
thống 

3 Đồ án cơ sở 3 1 

Tiếng Anh chuyên 
ngành 1 

2 Đồ án cơ sở 1 1 Đồ án cơ sở 2 1 Cấu kiện điện tử 2 

    
Tiếng Anh chuyên 
ngành 2 

2 
Thực tập thực 
tế 

1 
Tiếng Anh nâng cao 
2 

2 

        
Tiếng Anh nâng 
cao 1 

2     

  18   18   18   18 

Hình thành ý tưởng khởi 
nghiệp 

Web Frontend 
hoặc 
Ứng dụng Java desktop 

Web Backend 
hoặc  
Ứng dụng Java đa 
người dùng 

Ứng dụng Mobile, IoT, ... 
hoặc  
Ứng dụng theo mô hình 
client/server 

Cuộc thi ETC Cuộc thi BWD Cuộc thi PISI Cuộc thi Robocar 

Sau 2 năm. sinh viên có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên lập trình thực thụ, có thể tham gia làm việc 
bán thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp. 
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Kiến thức chuyên 
ngành     Kiến thức chuyên ngành tự chọn   

          
Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học 
phần 

Số 
TC 

Xác suất thống 
kê 

2 
Triết học Mác - 
Lênin 

3 
Kinh tế chính trị 
Mác –Lênin 

2 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

2 
Thực tập tốt 
nghiệp 

4 

Lập trình mạng 2 
Pháp luật đại 
cương 

2 
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

2 
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

2 
Đồ án tốt 
nghiệp 

10 

Trí tuệ nhân tạo 3 
Automat và ngôn 
ngữ hình thức 

2 
Chương trình 
dịch 

2 Chuyên đề 4 2     

Đồ án cơ sở 4 1 Chuyên đề 2 2 Chuyên đề 3 2 Robot di động 2     

Chuyên đề 1 2 Hệ thống số 2 Kỹ thuật Robot 2 
Hệ thống thực 
tế ảo 

2     

Kỹ thuật mạch 
điện tử 

3 Thị giác máy tính 3 Hệ thống nhúng 3 
Xử lý tín hiệu 
số 

2     

Kiến trúc và 
giao thức IoT 

2 
Thiết kế mạch 
với sự trợ giúp 
của máy tính 

2 Tự chọn 1 2 Tự chọn 2 2     

Truyền số liệu 2 
Đồ án chuyên 
ngành 1 

1 
Đồ án chuyên 
ngành 2 

1 Tự chọn 3 2     

Tiếng Anh nâng 
cao 3 

2 
Tiếng Anh nâng 
cao 4 

2 
Thực tập doanh 
nghiệp 

3 
Đồ án chuyên 
ngành 3 

1     

  19   19   19   17   14 

- Dịch vụ/ Hệ thống 
theo các mô hình 
mạng 
- Ứng dụng AI, Thiết 
kế và xây dựng phần 
cứng IoT 

- Thiết kế xây dựng 
các vi mạch, module 
điện tử ứng dụng 
- Xây dựng hệ thống 
thông minh dựa trên 
nhận dạng hình ảnh, 
thị giác máy tính, xe tự 
hành,… 

-Xây dựng hệ thống 
thông minh, tự động 
hóa dựa trên nền 
tảng IoT như thành 
phố thông minh, nông 
minh, v.v. 

-Thiết kế, mô phỏng 
và xây dựng hệ thống 
Robot. 
-Xây dựng các thực 
tế ảo trong việc điều 
khiển các ứng dụng 
Robot 

  

Cuộc thi giải pháp cho 
các ứng dụng thông 
minh 

  Cuộc thi Drone     

Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ 
sư ngành Công nghệ thông tin theo định hướng chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin. 

Thực tập và làm 
việc chính thức tại 
doanh nghiệp 
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3. Định hướng Chương trình Kỹ sư toàn cầu 

 

   
Kiến thức giáo dục 
đại cương   

Kiến thức cơ sở 
ngành   Kiến thức bổ trợ  

        
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tiếng Anh 1  3 Tiếng Anh 2 2 Tiếng Anh 3 2 Xác suất thống kê 2 

Nhập môn ngành 
và kỹ năng mềm 

2 
Khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo 

2 Giải tích 2 2 Mạng máy tính 3 

Giải tích 1 2 Đại số tuyến tính 2 Vật lý 2 Toán rời rạc 2 

Tin học đại cương 3 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

3 Kiến trúc máy tính 2 
Nguyên lý hệ điều 
hành 

2 

Cơ sở dữ liệu 3 Thiết kế web 3 
Công nghệ và lập 
trình web 

3 Lập trình di động 3 

Lập trình hướng 
đối tượng 

3 Lập trình Java 3 
Phân tích và thiết kế 
hệ thống 

3 Vi điều khiển 3 

Tiếng Anh chuyên 
ngành 1 

2 Đồ án cơ sở 1 1 Đồ án cơ sở 2 1 Đồ án cơ sở 3 1 

    
Tiếng Anh chuyên 
ngành 2 

2 Thực tập thực tế 1 
Tiếng Anh nâng 
cao 2 

2 

        Tiếng Anh nâng cao 1 2     

  18   18   18   18 

Hình thành ý tưởng khởi 
nghiệp 

Web frontend 
hoặc 
Ứng dụng Java desktop 

Web Backend 
hoặc  
Ứng dụng Java đa người 
dùng 

Ứng dụng Mobile, IoT, ... 
hoặc  
Ứng dụng theo mô hình 
client/server 

Cuộc thi ETC Cuộc thi BWD Cuộc thi PISI Cuộc thi Robocar 

Sau 2 năm, sinh viên có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên lập trình thực thụ, có thể tham gia làm việc bán 
thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp. 
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Kiến thức chuyên 
ngành     Kiến thức chuyên ngành tự chọn   

          
Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học phần 
Số 
TC 

Tên học 
phần 

Số 
TC 

Trí tuệ nhân 
tạo 

3 
Triết học Mác - 
Lênin 

3 
Kinh tế chính trị 
Mác –Lênin 

2 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

2 
Thực tập 
tốt nghiệp 

4 

Đồ án cơ sở 4 1 
Pháp luật đại 
cương 

2 
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

2 
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

2 
Đồ án tốt 
nghiệp 

10 

Lập trình mạng 2 
Khai phá dữ 
liệu 

2 
Chương trình 
dịch 

2 
Quản trị dự án 
phần mềm 

2     

Automat và 
ngôn ngữ hình 
thức 

2 Học máy 3 Thiết kế UX/UI 2 
Điện toán đám 
mây 

2     

Công nghệ 
phần mềm 

2 
Phát triển ứng 
dụng di động đa 
nền tảng 

2 Chuyên đề 3 2 Chuyên đề 4 2     

Phân tích và 
thiết kế giải 
thuật 

2 Chuyên đề 2 2 
Đảm bảo chất 
lượng và Kiểm 
thử phần mềm 

3 
Xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên 

2     

Đồ họa máy 
tính 

3 
Đồ án chuyên 
ngành 1 

1 
Đồ án chuyên 
ngành 2 

1 
Bảo mật và An 
toàn hệ thống 
thông tin 

2     

Chuyên đề 1 2 Tự chọn 1 2 
Thực tập doanh 
nghiệp 

3 
Đồ án chuyên 
ngành 3 

1     

Tiếng Anh 
nâng cao 3 

2 
Tiếng Anh nâng 
cao 4 

2 Tự chọn 2 2 Tự chọn 3 2     

  19   19   19   17   14 

- Dịch vụ/ Hệ thống 
theo các mô hình 
mạng 
- Các ứng dụng AI, 
điều khiển, … 

Phát triển các sản 
phẩm theo hướng AI, 
OS, ... 

Phát triển ứng dụng đa 
nền tảng 

Phát triển các 
framework hoặc các 
ứng dụng dựa trên các 
công nghệ hiện đại 

  

                  

Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ sư 
ngành Công nghệ thông tin theo định hướng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. 

Thực tập và làm 
việc chính thức 
tại doanh nghiệp 

 

 

 

  



22 
 

 

IV. Khung chương trình đào tạo 

1. Khung chương trình đào tạo chyên ngành Kỹ thuật phần mềm 

 
Bảng 7a. Khung chương trình đào tạo Kỹ thuật phần mềm 

TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 

Bài  

tập 

Thực 

hành 

Thực 

tập 

Tổng  

số 

Tiên  

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 

I  HỌC KỲ 1 

1   Tiếng Anh 1  3       3      

2   
Nhập môn ngành và kỹ 

năng mềm 
1   1   2      

3   Giải tích 1 1,5 0,5     2      

4   Tin học đại cương 2   1   3      

5   Cơ sở dữ liệu 2   1   3      

6   Lập trình hướng đối tượng 2   1   3      

7   Tiếng Anh chuyên ngành 1 2      2      

II  HỌC KỲ 2 

8   Tiếng Anh 2 2      2   I.1   

9   
Khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo 
2      2       

10   Đại số tuyến tính 1.5 0.5    2       

11   
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
2   1   3   I.4   

12   Thiết kế web 2   1   3   
 I

.4 
  

13   Lập trình Java 2   1   3   
 I

.5 
  

14   Đồ án cơ sở 1    1   1     
 I

.12, II.13 

15   Tiếng Anh chuyên ngành 2 2       2      

III  HỌC KỲ 3 

16   Tiếng Anh 3 2       2   I.8   

17   Giải tích 2 1.5 0.5     2   I.3   

18   Vật lý 2       2       

19   Kiến trúc máy tính 1.5 0.5     2   
 I

.4 
  

20   Công nghệ và lập trình web 2  1   3   II.12   

21   
Phân tích và thiết kế hệ 

thống 
2   1   3   

 I

.5 
  

22   Đồ án cơ sở 2     1   1   II.4, II.5 
 I

II.20 

23   Tiếng Anh nâng cao 1 2      2      

24   Thực tập thực tế      1   1   

II.14, 

III.22, 

IV.30 
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 

Bài  

tập 

Thực 

hành 

Thực 

tập 

Tổng  

số 

Tiên  

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 

IV  HỌC KỲ 4 

25   Xác suất thống kê 1.5 0.5     2      

26   Mạng máy tính 2   1   3      

27   Toán rời rạc 1.5 0.5     2   II.11   

28   Nguyên lý hệ điều hành 1.5 0.5     2   I.4   

29   Lập trình di động 2   1   3   II.12   

30   Vi điều khiển 2   1   3      

31   Đồ án cơ sở 3      1   1   III.21 
 I

V.28,IV.2

9 

32   Tiếng Anh nâng cao 2 2       2      

V HỌC KỲ 5   

33   Trí tuệ nhân tạo 2   1   3   IV.26   

34   Đồ án cơ sở 4    1   1    
 V

.33, V.35 

35   Lập trình mạng 1.5   0.5   2   IV.25   

36   Công nghệ phần mềm 1.5 0.5    2      

37   
Linux và phần mềm nguồn 

mở 
1.5   0.5   2      

38   Đồ họa máy tính 2   1   3   II.10   

39   Chuyên đề 1 1.5   0.5   2      

40   Lập trình hệ thống 1.5   0.5   2      

41   Tiếng Anh nâng cao 3 2       2      

VI HỌC KỲ 6   

42   Triết học Mác - Lênin 3       3      

43   Pháp luật đại cương 2       2      

44   
Automat và ngôn ngữ hình 

thức 
1.5 0.5     2      

45   Học máy 2   1   3   V.33   

46   
Phân tích và thiết kế giải 

thuật 
1.5 0.5     2   II.11   

47   Chuyên đề 2 1.5  0.5   2      

48   Đồ án chuyên ngành 1     1   1   
IV.27, 

V.35 
 V

I.44 

49   Tự chọn 1 1.5   0.5   2      

50   Tiếng Anh nâng cao 4 2       2      

VII  HỌC KỲ 7 

51   
Kinh tế chính trị Mác –

Lênin 
2       2      

52   Chủ nghĩa xã hội khoa học 2       2      
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 

Bài  

tập 

Thực 

hành 

Thực 

tập 

Tổng  

số 

Tiên  

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 

53   Chương trình dịch 1.5   0.5   2      

54   
Phát triển ứng dụng di động 

đa nền tảng 
1.5   0.5   2      

55   Chuyên đề 3 1.5   0.5   2      

56   Đồ án chuyên ngành 2     1   1    
 V

II.53 

57   
Đảm bảo chất lượng và 

Kiểm thử phần mềm 
2   1   3      

58   Tự chọn 2 1.5   0.5   2      

59   Thực tập doanh nghiệp     3   3      

VIII  HỌC KỲ 8 

60   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2       2      

61   
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
2       2      

62   Điện toán đám mây 1.5  
 0

.5 
  2      

63   Quản trị dự án phần mềm 1.5 0.5     2      

64   Chuyên đề 4 1.5   0.5   2      

65   Thiết kế UX/UI 1.5   0.5   2      

66   
Bảo mật và An toàn hệ 

thống thông tin 
1.5   0.5   2      

67   Đồ án chuyên ngành 3     1   1      

68   Tự chọn 3 1.5   0.5   2      

IX  HỌC KỲ 9 

69   Thực tập tốt nghiệp     4   4      

70   Đồ án tốt nghiệp     10   10   IX.66   

 

2. Khung chương trình đào tạo chuyên ngành IoT-Robotics 

Bảng 7c. Khung chương trình đào tạo IoT-Robotics 

TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 
Bài  

tập 
Thực 

hành 
Thực 

tập 
Tổng  

số 
Tiên  

quyết 
Học 

trước 
Song 

hành 

I  HỌC KỲ 1 

1   Tiếng Anh 1  3       3       

2   
Nhập môn ngành và kỹ 

năng mềm 
1   1   2       

3   Giải tích 1 1,5 0,5     2       

4   Tin học đại cương 2   1   3       

5   Cơ sở dữ liệu 2   1   3       

6   Lập trình hướng đối tượng 2   1   3       
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 
Bài  

tập 
Thực 

hành 
Thực 

tập 
Tổng  

số 
Tiên  

quyết 
Học 

trước 
Song 

hành 

7   Tiếng Anh chuyên ngành 1 2      2       

II  HỌC KỲ 2 

8   Tiếng Anh 2 2      2   I.1   

9   
Khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo 
2      2       

10   Đại số tuyến tính 1.5 0.5    2       

11   
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
2   1   3   I.4   

12   Thiết kế web 2   1   3   
 I

.4   

13   Lập trình Java 2   1   3   
 I

.5   

14   Đồ án cơ sở 1    1   1     
 I

.12, II.13 

15   Tiếng Anh chuyên ngành 2 2       2      

III  HỌC KỲ 3 

16   Tiếng Anh 3 2       2   I.8   

17   Giải tích 2 1.5 0.5     2   I.3   

18   Vật lý 2       2       

19   Kiến trúc máy tính 1.5 0.5     2   
 I

.4   

20   Công nghệ và lập trình web 2  1   3   II.12   

21   
Phân tích và thiết kế hệ 

thống 
2   1   3   

 I

.5   

22   Đồ án cơ sở 2     1   1   II.4, II.5 
 I

II.20 

23   Tiếng Anh nâng cao 1 2      2      

24   Thực tập thực tế      1   1   
II.14, 

III.22, 

IV.29 
  

IV  HỌC KỲ 4 

25   Mạng máy tính 2   1   3   IV.19   

26   Toán rời rạc 1.5 
 0

.5    2   II.11   

27   Nguyên lý hệ điều hành 1.5 0.5     2   I.4   

28   Lập trình di động 2   1   3   II.12   

29   Vi điều khiển 2   1   3      

30   Đồ án cơ sở 3    1   1   III.21 
 I

V.27, 

IV.28 

31   Tiếng Anh nâng cao 2  2       2      

32   Cấu kiện điện tử        2   III.18   

V  HỌC KỲ 5   
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 
Bài  

tập 
Thực 

hành 
Thực 

tập 
Tổng  

số 
Tiên  

quyết 
Học 

trước 
Song 

hành 

33   Xác suất thống kê       2   III.17   

34   Lập trình mạng       2   
II.13, 

IV.24 
  

35   Trí tuệ nhân tạo       3   IV.25   

36   Đồ án cơ sở 4      1    
 V

.34, 

V.35 

37   Chuyên đề 1       2      

38   Kỹ thuật mạch điện tử       3   IV.23   

39   Kiến trúc và giao thức IoT       2   IV.28   

40   Truyền số liệu       2      

41   Tiếng Anh nâng cao 3         2      

VI            HỌC KỲ 6   

42   Triết học Mác - Lênin        3      

43   Pháp luật đại cương        2      

44   
Automat và ngôn ngữ hình 

thức 
      2      

45   Chuyên đề 2       2      

46   Đồ án chuyên ngành 1       1    
 V

I.47, 

VI.48 

47   Hệ thống số      2      

48   Thị giác máy tính        3   V.35   

49   
Thiết kế mạch với sự trợ 

giúp của máy tính 
      2   V.38   

50   Tiếng Anh nâng cao 4         2      

VII              HỌC KỲ 7 

51   
Kinh tế chính trị Mác –

Lênin 
       2      

52   Chủ nghĩa xã hội khoa học        2      

53   Chương trình dịch       2   VI.43   

54   Chuyên đề 3       2      

55   Đồ án chuyên ngành 2       1    
 V

II.55, 

VII.56 

56   Tự chọn 1    0.5   2      

57   Kỹ thuật Robot     1   2   VI.47   

58   Hệ thống nhúng    1   3      

59   Thực tập doanh nghiệp      3 3      
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 
Bài  

tập 
Thực 

hành 
Thực 

tập 
Tổng  

số 
Tiên  

quyết 
Học 

trước 
Song 

hành 

VIII  HỌC KỲ 8 

60   Tư tưởng Hồ Chí Minh        2      

61   
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
       2      

62   Chuyên đề 4       2      

63   Đồ án chuyên ngành 3       1    
 V

III.63,6

4,65 

64   Tự chọn 2       2      

65   Tự chọn 3        2      

66   Robot di động       2   VII.55   

67   Hệ thống thực tế ảo       2      

68   Xử lý tín hiệu số       2      

IX  HỌC KỲ 9 

69   Thực tập tốt nghiệp     4   4      

70   Đồ án tốt nghiệp     10   10      

 

3. Khung chương trình đào tạo định hướng Kỹ sư toàn cầu 
 

Bảng 7c. Khung chương trình đào tạo Kỹ sư toàn cầu 

TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 

Bài  

tập 

Thực 

hành 

Thực 

tập 

Tổng  

số 

Tiên  

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 

I  HỌC KỲ 1 

1   Tiếng Anh 1  3       3      

2   
Nhập môn ngành và kỹ 

năng mềm 
1   1   2      

3   Giải tích 1 1,5 0,5     2      

4   Tin học đại cương 2   1   3      

5   Cơ sở dữ liệu 2   1   3      

6   Lập trình hướng đối tượng 2   1   3      

7   Tiếng Anh chuyên ngành 1 2      2      

II  HỌC KỲ 2 

8   Tiếng Anh 2 2      2   I.1   

9   
Khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo 
2      2       

10   Đại số tuyến tính 1.5 0.5    2       

11   
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
2   1   3   I.4   
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 

Bài  

tập 

Thực 

hành 

Thực 

tập 

Tổng  

số 

Tiên  

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 

12   Thiết kế web 2   1   3   
 I

.4 
  

13   Lập trình Java 2   1   3   
 I

.5 
  

14   Đồ án cơ sở 1    1   1     
 I

.12, II.13 

15   Tiếng Anh chuyên ngành 2 2       2      

III  HỌC KỲ 3 

16   Tiếng Anh 3 2       2   I.8   

17   Giải tích 2 1.5 0.5     2   I.3   

18   Vật lý 2       2       

19   Kiến trúc máy tính 1.5 0.5     2   
 I

.4 
  

20   Công nghệ và lập trình web 2  1   3   II.12   

21   
Phân tích và thiết kế hệ 

thống 
2   1   3   

 I

.5 
  

22   Đồ án cơ sở 2     1   1   II.4, II.5 
 I

II.20 

23   Thực tập thực tế 1            

24   Tiếng Anh nâng cao 1 2      2      

IV  HỌC KỲ 4 

25   Xác suất thống kê 1.5 0.5     2      

26   Mạng máy tính 2   1   3      

27   Toán rời rạc 1.5 0.5     2   II.11   

28   Nguyên lý hệ điều hành 1.5 0.5     2   I.4   

29   Lập trình di động 2   1   3   II.12   

30   Vi điều khiển 2   1   3      

31   Đồ án cơ sở 3      1   1   III.21 
 I

V.28,IV.2

9 

32   Tiếng Anh nâng cao 2  2       2   

II.14, 

III.22, 

IV.30 
  

V HỌC KỲ 5   

33   Trí tuệ nhân tạo 2   1   3   IV.26   

34   Đồ án cơ sở 4    1   1    
 V

.33, V.35 

35   Lập trình mạng 1.5   0.5   2   IV.25   

36   Công nghệ phần mềm 1.5 0.5    2      

37   
Automat và ngôn ngữ hình 

thức 
1.5 0.5     2      

38   
Phân tích và thiết kế giải 

thuật 
1.5 0.5     2   II.11   
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 

Bài  

tập 

Thực 

hành 

Thực 

tập 

Tổng  

số 

Tiên  

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 

39   Đồ họa máy tính 2   1   3   II.10   

40   Chuyên đề 1 1.5   0.5   2      

41   Tiếng Anh nâng cao 3 2      2      

VI HỌC KỲ 6   

42   Triết học Mác - Lênin 3       3      

43   Pháp luật đại cương 2       2      

44   Khai phá dữ liệu 1.5  
 0

.5 
  2      

45   Học máy 2   1   3   V.33   

46   
Phát triển ứng dụng di động 

đa nền tảng 
1.5   0.5   2      

47   Chuyên đề 2 1.5  0.5   2      

48   Đồ án chuyên ngành 1     1   1   
IV.27, 

V.35 
 V

I.44 

49   Tự chọn 1 1.5   0.5   2      

50   Tiếng Anh nâng cao 4 2      2      

VII  HỌC KỲ 7 

51   
Kinh tế chính trị Mác –

Lênin 
2       2      

52   Chủ nghĩa xã hội khoa học 2       2      

53   Chương trình dịch 1.5   0.5   2      

54   
Đảm bảo chất lượng và 

Kiểm thử phần mềm 
2   1   3      

55   Thiết kế UX/UI 1.5   0.5   2      

56   Chuyên đề 3 1.5   0.5   2      

57   Đồ án chuyên ngành 2     1   1    
 V

II.53 

58   Tự chọn 2 1.5   0.5   2      

59   Thực tập doanh nghiệp    3   3      

VIII  HỌC KỲ 8 

60   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2       2      

61   
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
2       2      

62   Điện toán đám mây 1.5   0.5   2      

63   Quản trị dự án phần mềm 1.5 0.5     2      

64   Chuyên đề 4 1.5   0.5   2      

65   Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
 1

.5 
  05   2      

66   Đồ án chuyên ngành 3     1   1      

67   
Bảo mật và An toàn hệ 

thống thông tin 
1.5   0.5   2      
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TT 
Mã   

học phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Điều kiện học phần 

Lý  

thuyết 

Bài  

tập 

Thực 

hành 

Thực 

tập 

Tổng  

số 

Tiên  

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 

68   Tự chọn 3 1.5   0.5   2      

IX  HỌC KỲ 9 

69   Thực tập tốt nghiệp     4   4      

70   Đồ án tốt nghiệp     10   10   IX.66   
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V. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo (PLOs) 

Bảng 8. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với các học phần 

{Điền một trong các mức I,  R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) vào ô tương ứng} 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Tỉ lệ 

 % 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

P
L

O
1
 

P
L

O
2
 

P
L

O
3
 

P
L

O
4
 

P
L

O
5
 

P
L

O
6
 

P
L

O
7
 

 P
L

O
8
 

I Khối kiến thức chung           

1.   Triết học Mác - Lênin 3    R  I    

2.   Kinh tế chính trị Mác –Lênin 2    R  I    

3.   Chủ nghĩa xã hội khoa học 2    R  I    

4.   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2    R  I    

5.   Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2    R  I    

6.   Pháp luật đại cương 2    R  I    

7.   Tiếng Anh 1 3     R     

8.   Tiếng Anh 2 2     R     

9.   Tiếng Anh 3 2     M     

10.   Nhập môn ngành và kỹ năng mềm 2  I R       

11.   Tin học đại cương 3      I    

12.   Giải tích 1 2    I  I    

13.   Giải tích 2 2    I  R    

14.   Đại số tuyến tính 2    I  R    

15.   Xác suất thống kê 2    I  R    

16.   Vật lý 2    I  I    

17.   Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2  I I I      

18.   Giáo dục thể chất 4          

19.   Giáo dục quốc phòng 8          

II  Kiến thức cơ sở ngành           

20.   Toán rời rạc 2    I  I    

21.   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3      I I I I 

22.   Cơ sở dữ liệu 3      I I I I 

23.   Lập trình hướng đối tượng 3      I R R R 

24.   Lập trình mạng 2      I I I I 

25.   Kiến trúc máy tính 2      I R R R 

26.   Nguyên lý hệ điều hành 2      I I I I 

27.   Mạng máy tính 3      I I I I 

28.   Phân tích và thiết kế hệ thống 3      I R R R 

29.   Automat và ngôn ngữ hình thức 2      I I I I 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Tỉ lệ 

 % 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

P
L

O
1
 

P
L

O
2
 

P
L

O
3
 

P
L

O
4
 

P
L

O
5
 

P
L

O
6
 

P
L

O
7
 

 P
L

O
8
 

30.   Chương trình dịch 2      I I I I 

31.   Thiết kế web 3      I I I I 

32.   Công nghệ và lập trình web 3      I R R R 

33.   Lập trình Java 3      I R R R 

34.   Lập trình di động 3      I R R R 

35.   Trí tuệ nhân tạo 3      I I I I 

36.   Vi điều khiển 3      I I I I 

37.   Đồ án cơ sở 1 1      I R R R 

38.   Đồ án cơ sở 2 1      I R R R 

39.   Đồ án cơ sở 3 1      I R R R 

40.   Đồ án cơ sở 4 1      I R R R 

41.   Thực tập thực tế 1      I R R R 

III  Kiến thức bổ trợ           

42.   Tiếng Anh chuyên ngành 1 2     R     

43.   Tiếng Anh chuyên ngành 2 2     R     

44.   Tiếng Anh nâng cao 1 2     R     

45.   Tiếng Anh nâng cao 2 2     R     

46.   Tiếng Anh nâng cao 3 2     R     

47.   Tiếng Anh nâng cao 4 2     R     

III  Kiến thức chuyên ngành           

 1. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm 

48.   Công nghệ phần mềm 2       M M R 

49.   Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm 3       M M R 

50.   Linux và phần mềm nguồn mở 2       I I I 

51.   Quản trị dự án phần mềm 2       M M R 

52.   Điện toán đám mây 2       I I I 

53.   Phân tích và thiết kế giải thuật 2       R R I 

54.   Lập trình hệ thống 2       M M R 

55.   Đồ hoạ máy tính 3       I I I 

56.   Thiết kế UX/UI 2       M M R 

57.   Chuyên đề 1 2       M M R 

58.   Chuyên đề 2 2       M M R 

59.   Chuyên đề 3 2       M M R 

60.   Chuyên đề 4 2       M M R 

61.   Đồ án chuyên ngành 1 1   R    M M R 

62.   Đồ án chuyên ngành 2 1   R    M M R 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Tỉ lệ 

 % 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

P
L

O
1
 

P
L

O
2
 

P
L

O
3
 

P
L

O
4
 

P
L

O
5
 

P
L

O
6
 

P
L

O
7
 

 P
L

O
8
 

63.   Đồ án chuyên ngành 3 1   R    M M R 

64.   Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng 2       M M M 

65.   Bảo mật và an toàn hệ thống thông tin 2       I I I 

66.   Học máy 3       I I I 

67.   Lập trình game 2       M M R 

68.   Khai phá dữ liệu 2       I I I 

69.   Học sâu 3       I I I 

70.   Lập trình C++ 2       M M R 

71.   Lập trình Python 3       M M R 

72.   Lập trình C# 3       M M R 

73.   Tiếng Hàn 2          

 2. Chuyên ngành IoT-Robotics 

74.   Cấu kiện điện tử 
2       M M R 

75.   Kỹ thuật mạch điện tử 3       M M R 

76.   Hệ thống số 
2       I I I 

77.   Truyền số liệu 
2       M M R 

78.   Kiến trúc và giao thức IoT 
2       I I I 

79.   Thiết kế mạch với sự trợ giúp của máy tính 
2       R R I 

80.   Xử lý tín hiệu số 2       M M R 

81.   Kỹ thuật Robot 
2       I I I 

82.   Thị giác máy tính 3       M M R 

83.   Chuyên đề 1 
2       M M R 

84.   Chuyên đề 2 
2       M M R 

85.   Chuyên đề 3 
2       M M R 

86.   Chuyên đề 4 
2       M M R 

87.   Đồ án chuyên ngành 1 1       M M R 

88.   Đồ án chuyên ngành 2 
1       M M R 

89.   Đồ án chuyên ngành 3 
1       M M R 

90.   Hệ thống nhúng 
3       M M M 

91.   Robot di động 
2       I I I 

92.   Hệ thống thực tế ảo 2       I I I 

93.   Điện tử ứng dụng 
2       M M R 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Tỉ lệ 

 % 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

P
L

O
1
 

P
L

O
2
 

P
L

O
3
 

P
L

O
4
 

P
L

O
5
 

P
L

O
6
 

P
L

O
7
 

 P
L

O
8
 

94.   Hệ thống thời gian thực 
2       I I I 

95.   Linux và phần mềm nguồn mở 2       I I I 

96.   Lập trình Python cho hệ thống nhúng 
2       M M R 

97.   Vi xử lý 3       M M R 

98.   Mạng cảm biến không dây 
2       M M R 

99.   Tiếng Hàn 
2          

 3. Định hướng Kỹ sư toàn cầu 

100.   Công nghệ phần mềm 2       M M R 

101.   Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm 3       M M R 

102.   Phân tích và thiết kế giải thuật 2       I I I 

103.   Quản trị dự án phần mềm 2       M M R 

104.   Đồ hoạ máy tính 3       I I I 

105.   Điện toán đám mây 2       R R I 

106.   Thiết kế UX/UI 2       M M R 

107.   Khai phá dữ liệu 2       I I I 

108.   Bảo mật và An toàn hệ thống thông tin 2       M M R 

109.   Công nghệ phần mềm 2       M M R 

110.   Chuyên đề 1 
2       M M R 

111.   Chuyên đề 2 2       M M R 

112.   Chuyên đề 3 
2       M M R 

113.   Chuyên đề 4 2       M M R 

114.   Đồ án chuyên ngành 1 
1       M M R 

115.   Đồ án chuyên ngành 2 
1       M M R 

116.   Đồ án chuyên ngành 3 
1       M M M 

117.   Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng 2       I I I 

118.   Học máy 3       I I I 

119.   Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2       M M R 

120.   Lập trình game 2       I I I 

121.   Thị giác máy tính 3       I I I 

122.   Học sâu 3       M M R 

123.   Lập trình C++ 2       M M R 

124.   Lập trình Python 3       M M R 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Tỉ lệ 

 % 

Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) 

P
L

O
1
 

P
L

O
2
 

P
L

O
3
 

P
L

O
4
 

P
L

O
5
 

P
L

O
6
 

P
L

O
7
 

 P
L

O
8
 

125.   Lập trình C# 3       M M R 

126.   Tiếng Hàn 2          

V Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp 

127.   Thực tập doanh nghiệp 3      R M M  

128.   Thực tập tốt nghiệp 4      R M M  

129.   Đồ án tốt nghiệp 10       M M R 

Tổng cộng 160          

Ghi chú: Đánh giá mức độ đóng góp, hỗ trợ của các học phần vào việc đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT 

theo một trong ba mức: I (Introduced), R (Reinforced), M (Mastery).  

I (Introduced): Học phần có hỗ trợ đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT và ở mức giới thiệu/bắt đầu; R 

(Reinforced): Học phần có hỗ trợ đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu. 

Ở các học phần này, người học có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…;M (Mastery): Học 

phần hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành thạo hay đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT. 

Nếu người học hoàn thành tốt học phần này thì xem như người học đã ở mức thuần thục/thành thạo một 

nội hàm quan trọng (còn gọi là chỉ số đánh giá kết quả thực hiện PI - Performance Indicator) của chuẩn 

đầu ra của CTĐT hoặc thậm chí thuần thục/thành thạo cả chuẩn đầu ra của CTĐT đó. 

E. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁCH THỨC, CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ 

I. Quy trình đào tạo 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT.BGDĐT 

ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 10/02/2013. 

Hình thức đạo tạo chính quy toàn thời gian, học tại Đại học Đà Nẵng.  

II. Cách thức và công cụ đánh giá 

1. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo “Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-

ĐT ngày 29/01/2008 của Giám đốc ĐHĐN; “Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

số 57/2012/TT.BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu 

lực từ ngày 10/02/2013 

Theo các quy định này, kết quả học tập của sinh viên được đánh giá trong suốt 

quá trình học tập và đánh giá cuối chương trình học bằng Khóa luận hoặc Đồ án tốt 
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nghiệp. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, thường xuyên 

và liên tục. Mục tiêu của đánh giá kết quả học tập là đưa ra những kết luận, phân loại về 

mức độ đạt được của mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm 

cố định trong quá trình học gồm đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ và đánh giá cuối 

chương trình học.  

2. Đánh giá học phần 

Đánh giá học phần là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến 

bộ của người học trong suốt quá trình dạy học học phần. Việc đánh giá đảm bảo nguyên 

tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kỳ. Các 

thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan gồm người 

dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý. Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh về các 

hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học. 

Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể từng học phần được giảng viên công bố, làm 

rõ cho người học trước mỗi khóa học. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học 

và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh 

giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người 

học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.  

3. Phương pháp đánh giá học phần 

Đánh giá học phần gồm đánh giá quá trình, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong loại đánh giá này gồm: 

Đánh giá chuyên cần (Attendance checking) - Ngoài thời gian tự học, sự tham 

gia thường xuyên của người học trong học phần cũng phản ánh thái độ học tập của 

người học; sự tham gia đầy đủ các giờ học theo quy định giúp người học tiếp cận 

kiến thức, rèn luyện kỹ năng một cách hệ thống, liên tục và hình thành thái độ tốt, 

đúng đắn, chấp hành nội quy, nền nếp tại cơ quan, doanh nghiệp sau khi người học 

tốt nghiệp.  

Đánh giá bài tập (Classroom tasks và Homework assignment) - người học được 

yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong giờ học hoặc ngoài 

giờ học trên lớp. Các bài tập này có thể thực hiện bởi một cá nhân và một nhóm 

người học được đánh giá theo tiêu chí cụ thể tùy giảng viên quy định. 

Kiểm tra tự luận (Written Exam) - Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên 

được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề 

liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa 

trên đáp án được thiết kế sẵn. Thang điểm đánh giá được sử dụng trong phương 

pháp đánh giá này là thang điểm 10. Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiết 

kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần.. 
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Kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice Exam) - Phương pháp đánh giá này tương 

tự như phương pháp kiểm tra viết, sinh viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên 

quan dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. Điểm khác là trong phương pháp đánh giá 

này sinh viên trả lời các câu hỏi yêu cầu dựa trên các gợi ý trả lời cũng được thiết 

kế và in sẵn trong đề thi. 

Kiểm tra vấn đáp (Oral Exam) - Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được 

được đánh gia thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp. 

Báo cáo, bài tập lớn (Written Report) - Người học được đánh giá thông qua sản 

phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả nội dung trình bày trong báo cáo, cách 

thức trình bày thuyết minh, bản vẽ hình ảnh, biểu đồ… trong báo cáo. 

Đánh giá báo cáo thực tập (Internship Report) - Người học được đánh giá thông 

qua sản phẩm báo cáo, bao gồm nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức thuyết 

minh, sơ đồ, biểu đồ… trong báo cáo.  

Đánh giá Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis) - Khóa luận/ Đồ án 

tốt nghiệp được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn, hội đồng đánh giá khóa luận/đồ 

án bằng cách sử dụng các phiếu đánh giá phù hợp với ngành đào tạo. 

4. Cách tính điểm học phần 

Bảng 9. Hệ thống thang điểm đánh giá 

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

Giỏi 8,5 ÷ 10 A 4 

Khá 7,0 ÷ 8,4 B 3 

Trung bình 5,5 ÷ 6,9 C 2 

Trung bình yếu 4,0 ÷ 5,4 D 1 

Không đạt Kém < 4,0 F 0 

- Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần. Điểm học phần bằng tổng 

các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. 

- Thang điểm chữ dùng để phân loại kết quả học dựa trên điểm học phần. 

- Thang điểm chữ dùng để phân loại kết quả học dựa trên điểm học phần.tổng các 

điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng.p của sinh viên sau mỗi học kỳ 

và cho điểm tổng kết quả học tập của sinh viên. 

5. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics) 

 Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, khoa Công nghệ thông tin đã xây dựng 

các công cụ, tiêu chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy 



38 
 

 

theo yêu cầu, mục tiêu và đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh 

giá cũng như Rubrics đánh giá thích hợp. Các Rubrics đánh giá được xây dựng chi tiết 

tương ứng với phương pháp đánh giá trong chương trình đào tạo. Cụ thể như sau: 

a. Đánh giá chuyên cần 

Rubric 1: Chuyên cần 

Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Tham gia thường xuyên    x 50 

Chấp hành nội quy  x   50 

 

b. Đánh giá bài tập 

 Rubric 2: Bài tập 

Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Thực hiện bài tập tại lớp  x   50 

Thực hiện bài tập ở nhà  x   50 

 

c. Đánh giá giữa kỳ 

 Rubric 3: Giữa kỳ 

Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Thực hiện bài thi theo  

  yêu cầu 
 x   100 

  

d. Đánh giá cuối kỳ 

 Rubric 3: Cuối kỳ 

Tiêu chí đánh giá 
Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Thực hiện bài thi theo  

  yêu cầu 
 x   100 
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III. Ma trận quan hệ giữa phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra (PLOs) 

Bảng 10. Mối liên hệ giữa phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra CTĐT 

Phương pháp đánh giá 
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PL08 

I Đánh giá tiến trình         

1 Chuyên cần x x       

2 Bài tập x x x x x x x x 

3 Thuyết trình x x x x x x  x 

II Đánh giá tổng kết/định kỳ         

4 Tự luận x  x x x x x x 

5 Trắc nghiệm x  x x x x x x 

6 Vấn đáp x  x x x x x x 

7 Bài tập lớn x x x x x x x x 

8 
Đánh giá Khóa luận/ Đồ án 
tốt nghiệp 

x x x x x x x x 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

F. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

I      Khối kiến giáo dục đại cương 

1.   
Triết học  

 Mác - Lênin 

Học phần Triết học Mác – Lênin trang bị cho người học các kiến thức 

cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về thế giới quan và phương pháp 

luận khoa học; các nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, 

phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử; vai trò của triết 

học Mác – Lênin đối với khoa học và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 

hiện nay 

2.   

Kinh tế 

chính trị  

Mác –Lênin 

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế 

giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri 

thức mới, gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ năng, tư duy, phẩm chất 

người học, tính liên thông, khắc phục trùng lắp, tăng cường tích hợp và 

giảm tải, lược bớt những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội 

dung mang tính kinh viện đối với sinh viên các trường không chuyên 

lý luận 

3.   

Chủ nghĩa 

xã hội  

khoa học 

Nội dung của môn học gồm 7 chương: Chương 1 trình bày những vấn 

đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (Quá trình 

hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến 

chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa 

học theo mục tiêu môn học. 

4.   
Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn khoa học cung cấp những kiến thức cơ 

bản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận dụng 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, 

đồng thời là cơ sở lý luận trực tiếp trong việc hoạch định đường lối cách 

mạng Việt Nam từ 1930 đến nay. Học phần này giúp sinh viên hiểu 

được một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về bối cảnh lịch sử - xã 

hội, cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội 

dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vấn đề dân tộc và cách 

mạng giải phóng dân tộc; về CNXH; …. Trên cơ sở đó góp phần giúp 

sinh viên hình thành lập trường khoa học và cách mạng, kiên định con 

đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. 

5.   

Lịch sử 

Đảng  

Cộng sản 

Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm 

vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu 

tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước tiến lên chủ 

nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018) ở Việt Nam. 

Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết các 

kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học 

nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

 

6.   
Pháp luật 

đại cương 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng nhất về Nhà 

nước và pháp luật nói chung cũng như những vấn đề cơ bản về bộ máy 

nhà nước và hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, từ đó giúp hình thành ý thức tôn trọng pháp luật trong mỗi sinh 

viên, góp phần vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa. 

7.   Tiếng Anh 1 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp 

làm nền tảng cho việc hình thành các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc 

và viết) tương ứng với năng lực Tiếng Anh bậc A2 

8.   Tiếng Anh 2 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp 

làm nền tảng cho việc hình thành các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc 

và viết) tương ứng với năng lực Tiếng Anh bậc A2 

9.   Tiếng Anh 3 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp 

làm nền tảng cho việc hình thành các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc 

và viết) tương ứng với năng lực Tiếng Anh bậc A2 

10.   

Nhập môn 

ngành và kỹ 

năng mềm 

Nội dung của học phần này là giới thiệu vai trò, vị trí của ngành Công 

nghệ thông tin, chương trình học kỹ sư CNTT. Học phần này cũng giúp 

sinh viên định hướng việc lập kế hoạch học tập cá nhân, nghiên cứu 

khoa học…Ngoài ra học phần còn trang bị cho sinh viên một số kỹ 

năng, phương pháp học tập tại bậc đại học cũng như 1 số kỹ năng cần 

thiết cho học tập và làm việc sau này trong thời đại Công nghiệp 4,.0 

và xu thế Chuyển đổi số. 

11.   
Tin học đại 

cương 

Nội dung của học phần tập trung vào việc tìm hiểu các kiến thức cơ bản 

của Tin học và ngôn ngữ lập trình C, thông qua đó người học hiểu rõ 

các khái niệm cơ bản về hệ thống máy tính, giải thuật và lập trình trên 

máy tính. Môn học cũng cung cấp các cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp 

hay kỹ thuật đệ quy để thiết kế một số giải thuật cơ bản; và các cách tổ 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

chức dữ liệu của một chương trình thông qua các kiểu dữ liệu đơn giản 

và phức tạp, như: mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, chuỗi kí tự, kiểu cấu 

trúc, kiểu tập tin... 

12.   Giải tích 1 

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về hàm một biến 

thực, đó là: Giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân và chuỗi số. 

Học phần gồm 4 chương. Chương 1 đề cập đến các kiến thức cơ bản về 

tập hợp, ánh xạ và số phức. Chương 2 trình bày về giới hạn, liên tục, 

đạo hàm, vi phân của hàm một biến cùng các ứng dụng của chúng. 

Chương 3 trình bày về phép tính tích phân của hàm một biến số. 

Chương 4 đề cập đến các khái niệm về chuỗi số, chuỗi hàm 

13.   Giải tích 2 

Học phần Giải tích 2 đề cập đến các vấn đề cơ bản của giải tích như 

hàm nhiều biến, phương trình vi phân, tích phân bội, tích phân đường 

và tích phân mặt. Học phần gồm 4 chương. Chương 1 trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về hàm nhiều biến như giới hạn, tính liên tục, đạo 

hàm riêng, vi phân toàn phần, cực trị tự do, cực trị có điều kiên, giá trị 

lớn nhất, nhỏ nhất. Chương 2 trình bày các khái niệm, cách tính và ứng 

dụng của tích phân bội. Chương 3 trình bày về tích phân đường và tích 

phân mặt. Chương cuối đề cập đến lý thuyết cơ bản về phương trình vi 

phân. 

14.   
Đại số  

tuyến tính 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính như 

ma trận-định thức, hệ phương trình, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến 

tính và dạng toàn phương. Từ đó sinh viên có thể tự hoàn thiện, phát 

triển và vận dụng vào các môn học chuyên nghành và vận dụng vào 

thực tiễn 

15.   
Xác suất 

thống kê 

Xác suất thống kê là học phần thuộc khối kiến thức đại cương của 

chương trình đào tạo đại học các ngành Công nghệ thông tin. Học phần 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về xác 

suất và thống kê gồm: lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên và các luật 

phân phối xác suất thường gặp, lý thuyết mẫu, các bài toán cơ bản của 

thống kê như ước lượng khoảng và bài toán kiểm định giả thiết. Nhằm 

hoàn thiện việc bổ sung kiến thức toán cho sinh viên ở giai đoạn đại 

cương để bổ trợ cho việc học các học phần chuyên ngành. 

16.   Vật lý 

Sau khi học xong nội dung học phần Vật lý đại cương sinh viên có kiến 

thức cơ bản về cơ học cổ điển, điện trường, từ trường làm cơ sở để giúp 

sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi các môn kỹ thuật cơ sở, chuyên ngành 

cũng như phục vụ cho công việc sau này. 

17.   

Khởi nghiệp 

và đổi mới 

sáng tạo 

Học phần tập trung vào những kiến thức tổng quan về đổi mới, sáng tạo 

và khởi nghiệp; lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp và những kiến 

thức cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, sinh viên được cung 

cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh doanh, thị trường như đánh 

giá thế mạnh, cơ hội, đe dọa, rủi ro thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng 

kinh doanh, phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi 

nghiệp. Ngoài ra, sinh viên sẽ được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ 

các doanh nhân thành đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành 

công. 

II    Kiến thức cơ sở ngành 

18.   Toán rời rạc 
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về Toán rời rạc, cơ sở của lĩnh 

vực công nghệ thông tin. Học phần giới thiệu các nội dung về logic, 

quan hệ, các bài toán cơ bản với phương pháp giải quyết dựa trên các 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

nguyên lý và cấu hình tổ hợp cơ bản, lý thuyết đồ thị với các khái niệm 

và một số bài toán cơ bản kèm theo các thuật toán để giải quyết. Qua 

đó, người học được trang bị các kiến thức nền tảng hỗ trợ lập trình để 

giải quyết một số bài toán cơ bản và có nền tảng để tiếp tục tìm hiểu 

những kiến thức liên quan khác trong lĩnh vực này. 

19.   

Cấu trúc  

dữ liệu và 

giải thuật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các cấu trúc 

dữ liệu, như danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, đồ thị... Ngoài ra, học 

phần cung cấp một số giải thuật, như: Đệ quy, sắp xếp... và các giải 

thuật xử lý trên các cấu trúc dữ liệu. Học phần giúp sinh viên có thể áp 

dụng giải quyết các bài toán tin học trong thực tế.  Học phần Cấu trúc 

dữ liệu và giải thuật thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành CNTT 

20.   
Cơ sở dữ 

liệu 

Học phần Cơ sở dữ liệu nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản 

về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các mô hình dữ liệu, ưu điểm 

của mô hình quan hệ so với các mô hình khác. Nắm các kiến thức về 

thiết kế CSDL theo mô hình quan hệ và xây dựng truy vấn, xây dựng 

được một CSDL theo mô hình quan hệ hoàn chỉnh. Nắm được một số 

thuật toán được dùng trong các CSDL theo mô hình quan hệ để chuẩn 

hóa và kiểm tra tính đúng đắn của các dạng chuẩn,… 

21.   

Lập trình 

hướng đối 

tượng 

Học phần Lập trình hướng đối tượng và Java cơ bản nhằm trang bị cho 

sinh viên kiến thức về phương pháp lập trình hướng đối tượng và ngôn 

ngữ lập trình Java để phân tích, thiết kế và xây dựng các chương trình 

theo phương pháp hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần cũng trang bị 

cho sinh viên các kỹ thuật lập trình Java cơ bản gồm: lập trình giao diện, 

lập trình đồ họa, lập trình truy xuất hệ thống tệp tin, lập trình kết nối cơ 

sở dữ liệu … 

22.   
Lập trình 

mạng 

Học phần gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu khái quát các mô 

hình và kiến trúc mạng, mô hình OSI, mô hình TCP/IP, mô hình Client-

Server,…. Các giao thức phổ biến trong lập trình mạng như: TCP, UDP, 

HTTP, FTP, POP3,…. Các kỹ thuật lập trình Multicasst, RMI, SOA. 

Xây dựng các ứng dụng như: web server, mail server, FTP server,… 

23.   
Kiến trúc 

máy tính 

Môn học Kiến trúc máy tính cung cấp cho sinh viên các nội dung chính 

như: cấu trúc tổng quát của máy tính; cách biểu diễn, lưu trữ các loại 

dữ liệu trong máy tính; cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của bộ xử lý; các 

mode địa chỉ; cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của các thành phần nhớ 

khác nhau trong máy tính; các phương pháp địa chỉ hoá cổng vào/ra, 

các phương pháp trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi. 

24.   
Nguyên lý 

hệ điều hành 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hệ điều 

hành, tổ chức máy tính, cấu trúc hệ điều hành, quản lý tiến trình, quản 

lý định thời CPU, quản lý bộ nhớ, quản lý vào/ra và quản lý tập tin. 

25.   
Mạng máy 

tính 

Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm về hệ thống mạng máy tính, 

đi sâu vào các mô hình kiến trúc mạng, các nguyên lý hoạt động, các 

giao thức và dịch vụ trên mạng, giới thiệu các công nghệ mạng đang 

được ứng dụng hiện nay. Rèn luyện cho sinh viên khả năng khai thác 

sử dụng các mô hình mạng và các giao thức mạng vào công tác triển 

khai, quản lý và giám sát hệ thống mạng. 

26.   

Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các hoạt 

động phân tích và thiết kế phần mềm hướng đối tượng. Học phần giúp 

sinh viên có thể áp dụng phân tích và thiết kế các hệ thống phần mềm 

thực tế. Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thuộc khối kiến thức 

cơ sở của ngành CNTT và được giảng dạy sau khi sinh viên đã học về 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng với Java, các học phần cơ sở 

khác của ngành Công nghệ Thông tin.          

27.   

Automat và 

ngôn ngữ 

hình thức 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết ô-tô-mát và ngôn 

ngữ hình thức, một chuyên ngành của lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Học phần giới thiệu các nội dung về ngôn ngữ hình thức, các ô-tô-mát, 

máy Turing, mô hình tính toán. Qua đó, người học hiểu sâu hơn về cấu 

trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất 

của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng, đồng thời người học 

có nền tảng để tiếp tục tìm hiểu những kiến thức liên quan khác. 

28.   
Chương 

trình dịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên tổng quan về chương trình dịch và các 

giải thuật liên quan đến chương trình dịch. Cung cấp nguyên lý cơ bản, 

các giải thuật và các kỹ thuật cài đặt chương trình dịch đối với các ngôn 

ngữ lập trình bậc cao. Qua đó sinh viên có dịp đi vào bản chất, cơ chế 

và cấu trúc ngôn ngữ lập trình bậc cao để có thể nâng cao việc thiết kế 

và viết chương trình, đồng thời thấy được mối liên quan giữa các môn 

học như: Hệ điều hành, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật, Ngôn ngữ hình thức và Otomat, Trí tuệ nhân tạo.. 

29.   
Thiết kế 

web 

Trang bị cho người học các kiến thức đầy đủ về điện toán đám mây để 

có thể triển khai một hệ thống thực tế. Đồng thời thông qua các bài tập 

thực hành trên các thiết bị hiện đại sát với thực tế, người học có thể tự 

triển khai xây dựng được giải pháp phần mềm trên đám mây. Hiểu được 

vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây để thiết kế và phát triển ứng 

dụng an toàn. 

30.   

Công nghệ 

và lập trình 

web 

Sinh viên trình bày được các nội dung sau đây: Kiến trúc của một ứng 

dụng web, công nghệ Server, DNS, Website tĩnh và Website 

động…Các nguyên tắc thiết kế và lập trình một Website động. Ngôn 

ngữ lập trình PHP và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Một số 

Framework được sử dụng phổ biến với Ngôn ngữ lập trình PHP.  

31.   
Lập trình 

Java 

Học phần Java nâng cao bao gồm kiến thức lập trình ngôn ngữ Java ở 

mức độ nâng cao phù hợp với giai đoạn đầu học chuyên ngành của sinh 

viên công nghệ thông tin và hướng dẫn thực tập cách xây dựng chương 

trình máy tính, khả năng đọc mã nguồn của chương trình khác,… 

32.   
Lập trình  

di động 

Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến lập trình ứng dụng di 

động trên hệ điều hành Android: cài đặt các công cụ cần thiết, lập trình, 

biên dịch, gỡ lỗi. Thông qua học phần, sinh viên có thể xây dựng được 

một ứng dụng di động trên hệ điều hành Android một cách hoàn chỉnh. 

33.   
Trí tuệ  

nhân tạo 

Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo, bao gồm: các phương pháp giải quyết vấn để sử dụng các giải thuật 

tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm có kinh nghiệm, tìm kiếm thỏa mãn ràng 

buộc, tìm kiếm đối kháng trong trò choi; các phương pháp biểu diễn tri 

thức và lập luận tự động, lập luận không chắc chắn; một số khái niệm 

và kỹ thuật cơ bản về học máy. Từ đó, nguời học có cái nhìn tổng quát 

về trí tuệ nhân tạo, bước đầu áp dụng kiến thức đạt được, khai thác một 

số công cụ để xây dựng các hệ thống thông minh 

34.   
Vi điều 

khiển 

Đề cập đến các vấn đề căn bản liên quan đến vi điều khiển họ MCS-51 

và kit Arduino; cấu trúc hoạt động của họ vi điều khiển MCS-51, Kit 

Arduino; cách thức tổ chức phần cứng, tập lệnh cùng với các hoạt động 

đặc trưng. Đi sâu vào thiết kế ứng dụng và một số giải thuật điều khiển, 

các ví dụ lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

35.   
Đồ án cơ sở 

1 

Đồ án cơ sở 1 yêu cầu người học vận dụng những kiến thức đã và đang 

học để đề xuất xây dựng 1 sản phẩm/ứng dụng thực tiễn. Các hướng 

chính gồm: thiết kế web, xây dựng ứng dụng desktop. 

36.   
Đồ án cơ sở 

2 

Đồ án cơ sở 2 yêu cầu người học vận dụng những kiến thức đã và đang 

học để đề xuất xây dựng 1 sản phẩm/ứng dụng thực tiễn. Các hướng 

chính gồm: phát triển ứng dụng web hoặc desktop có chức năng thao 

tác với cơ sở dữ liệu (MySQL, MS SQL, BD2, Oracle, ...) 

37.   
Đồ án cơ sở 

3 

Đồ án cơ sở 3 yêu cầu người học vận dụng những kiến thức đã và đang 

học để đề xuất xây dựng 1 sản phẩm/ứng dụng thực tiễn. Các hướng 

chính gồm: kỹ thuật nhận dạng, công nghệ phần mềm, phát triển ứng 

dụng mới trên nền tảng mobile, giao tiếp giữa các thiết bị, Xây dựng 

các hệ thống ứng dụng IoT, điều khiển, … 

38.   
Đồ án cơ sở 

4 

Đồ án cơ sở 4 yêu cầu người học vận dụng những kiến thức đã và đang 

học để đề xuất xây dựng 1 sản phẩm/ứng dụng thực tiễn. Các hướng 

chính gồm: phát triển dịch vụ/Hệ thống theo mô hình Client Server, 

Peer to Peer…; Ứng dụng AI trong phát triển ứng dụng trong nhận 

dạng, xử lý ảnh, video, điều khiển, …  

39.   
Thực tập 

thực tế 

Người học đến doanh nghiệp, tiếp cận thực tiễn, qua đó nâng cao hiểu 

biết về công việc trong thực tiễn với những kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp đã học.  

Kết thúc đợt thực tập, người học phải viết báo cáo về vấn đề công việc 

cũng như thực tiễn xản xuất, hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời đề 

xuất triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc ý tưởng xây dựng 

sản phẩm mới, … 

III    Kiến thức bổ trợ 

40.   

Tiếng Anh 

chuyên       

ngành 1 

Học phần tiếng anh chuyên ngành bao gồm các bài đọc liên quan về 

lĩnh vực công nghệ thông tin phù hợp với giai đoạn đầu học chuyên 

ngành của sinh viên công nghệ thông tin và hướng dẫn thực tập cách 

thực hiện bài báo cáo tiếng Anh trên powerpoint, khả năng đọc bài báo 

tiếng anh chuyên ngành,… 

41.   

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 2 

Học phần tiếng anh chuyên ngành bao gồm các bài đọc liên quan về 

lĩnh vực công nghệ thông tin phù hợp với giai đoạn đầu học chuyên 

ngành của sinh viên công nghệ thông tin; kết hợp kiến thức môn học 

thiết kế lập trình website, giúp sinh viên có khả năng giới thiệu, thương 

mại hóa sản phẩm website của mình bằng ngôn ngữ tiếng anh chuyên 

ngành,…          

42.   
Tiếng Anh 

nâng cao 1 

Học phần này được thiết kế nhằm giới thiệu cấu trúc bài thi Toeic nói 

chung và từng dạng bài thi cho mỗi phần nói riêng ở cấp độ sơ cấp được 

trình bày theo 5 mục cụ thể như sau: Try It Out: Làm quen với dạng bài 

của mỗi phần; Improve Your Performance: Thực hành các điểm lý 

thuyết và kỹ năng của mỗi phần; Steps to Success: Các bước để tiếp cận 

từng dạng câu hỏi của mỗi phần một cách hiệu quả nhất; Strategy 

Review and Tips: Mẹo làm bài, lời khuyên, kinh nghiệm làm bài thi hay 

cho mỗi phần thi; Review Test: Kiểm tra vận dụng 

43.   
Tiếng Anh 

nâng cao 2 

Học phần này được thiết kế nhằm giới thiệu cấu trúc bài thi Toeic nói 

chung và từng dạng bài thi cho mỗi phần nói riêng ở cấp độ trung cấp 

được trình bày theo 5 mục cụ thể như sau: Try It Out: Làm quen với 

dạng bài của mỗi phần; Improve Your Performance: Thực hành các 

điểm lý thuyết và kỹ năng của mỗi phần; Steps to Success: Các bước 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

để tiếp cận từng dạng câu hỏi của mỗi phần một cách hiệu quả nhất; 

Strategy Review and Tips: Mẹo làm bài, lời khuyên, kinh nghiệm làm 

bài thi hay cho mỗi phần thi; Review Test: Kiểm tra vận dụng 

44.   
Tiếng Anh 

nâng cao 3 

Học phần này được thiết kế nhằm giúp sinh viên trải nghiệm thi và giải 

đề đối với 4 đề thi TOEIC Listening – Reading có cấu trúc tương đương 

bài thi thật bao gồm 200 câu hỏi cho 2 kỹ năng Nghe và Đọc trong điều 

kiện chịu áp lực thời gian như khi thi thật nhằm giúp sinh viên rèn luyện 

và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe và Đọc), kỹ năng làm bài thi 

Toeic cũng như kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành bài thi. 

45.   
Tiếng Anh 

nâng cao 4 

Học phần này được thiết kế nhằm tiếp tục giúp sinh viên trải nghiệm 

thi và giải đề nâng cao đối với 4 đề thi TOEIC Listening – Reading có 

cấu trúc tương đương bài thi thật bao gồm 200 câu hỏi cho 2 kỹ năng 

Nghe và Đọc trong điều kiện chịu áp lực thời gian như khi thi thật nhằm 

giúp sinh viên rèn luyện và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe và 

Đọc), kỹ năng làm bài thi Toeic cũng như kỹ năng quản lý thời gian để 

hoàn thành bài thi. 

III    Kiến thức chuyên ngành 

    1. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm 

46.   
Công nghệ 

phần mềm 

Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm được bố cục bởi 9 chương theo quy 

trình phát triển mềm phềm, bao gồm: Khởi tạo dự án, thu thập yêu cầu, 

phân tích và thiết kế, mã nguồn, kiểm thử và quản lý dự án phần mềm. 

Thêm vào đó, môn học còn giúp các Em thu gom và đặc tả thử nghiệm 

một sản phẩm phần mềm. 

47.   

Đảm bảo 

chất lượng 

và Kiểm thử 

phần mềm 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đảm bảo 

chất lượng, các thước đo cho việc đánh giá chất lượng phần mềm, và 

các chuẩn liên quan đến chất lượng phần mềm. Học phần còn trang bị 

cho giúp sinh viên các kiến thức về kiểm thử phần mềm, có thể áp dụng 

các kỹ thuật kiểm thử và các công cụ kiểm thử phần mềm cho các bài 

toán thực tế. Học phần Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm 

thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của ngành CNTT và được giảng dạy 

sau khi sinh viên đã học về Công nghệ phần mềm. 

48.   

Linux và 

phần mềm 

nguồn mở 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phần mềm mã nguồn 

mở, hiểu các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux và cách thức 

làm việc của hệ điều hành Linux. Sử dụng các lệnh cơ bản, quản lý và 

làm việc với hệ thống file, tiến trình, cài đặt các dịch vụ và lập trình 

trên Linux. Cấu hình mạng chia sẻ và truy cập tài nguyên mạng. Cấu 

hình dịch vụ máy chủ webserver. 

49.   

Quản trị  

dự án  

phần mềm 

Môn học được thiết kế bởi 10 bài học, bao phủ các chủ đề của quản trị 

dự án từ khởi tạo dự án, lập kế hoạch, lịch trình, quản lý rủi ro, và quản 

lý con người. Thêm vào đó môn học còn làm giới thiệu về các quy trình 

theo hướng truyền thống (Plan – Driven) và theo hướng hiện đại (Agile) 

để tiếp cận và quản lý dự án phần mềm. 

50.   
Điện toán 

đám mây 

Trang bị cho người học các kiến thức đầy đủ về điện toán đám mây để 

có thể triển khai một hệ thống thực tế. Đồng thời thông qua các bài tập 

thực hành trên các thiết bị hiện đại sát với thực tế, người học có thể tự 

triển khai xây dựng được giải pháp phần mềm trên đám mây. Hiểu được 

vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây để thiết kế và phát triển ứng 

dụng an toàn. 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

51.   

Phân tích và 

thiết kế 

 giải thuật 

Học phần thiết kế và phân tích thuật toán cung cấp các kiến thức cơ bản 

về phương pháp thiết kế thuật toán, đánh giá độ phức tạp thuật toán 

thông qua một số thuật toán kinh điển như chia để trị, quy hoach động, 

tham lam, quay lui. 

52.   
Lập trình hệ 

thống 

Nội dung của học phần tập trung vào các chủ đề chính như kĩ thuật lập 

trình cho hệ thống máy tính nhằm tối ưu hóa bộ nhớ, các cơ chế hợp tác 

song song và các giao diện mạng. 

53.   
Đồ hoạ  

máy tính 

Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực Đồ 

họa máy tính, bao gồm: các quy trình biểu diễn đối tượng; các mô hình 

màu; các thuật toán vẽ đường, tô màu, xén hình 2D; các phép biến đổi 

2D, 3D; kỹ thuật vẽ các đường và mặt cong 3D; các thuật toán khử 

khuất, tạo bóng 3D; khái niệm và ứng dụng của hoạt hình, thực tại ảo. 

Môn học sử dụng các công cụ và thư viện lập trình đồ họa OpenGL và 

WebGL nhằm phát triển các ứng dụng đồ họa trên Winform cũng như 

Webform 

54.   
Thiết kế 

UX/UI 

Học phần sẽ tập trung trang bị cho sinh viên kiến thức-kỹ năng liên 

quan đến thiết kế giao diện (User Interface - UI) và tương tác giữa người 

dùng và các hệ thống máy tính, trải nghiệm người dung (User 

eXperience - UX). Giúp sinh viên có thể ứng dụng các nguyên tắc và 

công cụ HCI vào việc tạo lập nhanh prototype phần mềm và phát triển 

giao diện người dùng một cách tối ưu nhất, lấy người dùng làm trung 

tâm. Cung cấp các khái niệm cơ bản về HCI và giao diện người dùng, 

các thiết kế, đánh giá và các công nghệ liên quan đến giao diện người 

dùng. 

55.   Chuyên đề 1 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

56.   Chuyên đề 2 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

57.   Chuyên đề 3 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

58.   Chuyên đề 4 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

59.   

Đồ án 

chuyên 

ngành 1 

Người học học áp dụng và tìm hiểu mở rộng các kiến thức đã học, xây 

dựng các ứng dụng, hệ thống theo các hướng chính: Ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong nhận dạng, xử lý ảnh, video; Xây dựng các trình biên 

dịch, ngôn ngữ lập trình, …; Xây dựng các hệ thống, ứng dụng Quản 

trị mạng, Bảo mật và An toàn thông tin,…; Xây dựng các hệ thống điều 

khiển, Xử lý và truyền tín hiệu số; Ứng dụng, phát triển các công cụ 

kiểm thử phần mềm. 

60.   

Đồ án 

chuyên 

ngành 2 

Người học tổng hợp những kiến thức đã học, kết hợp với việc tìm hiểu 

thực tế, tìm hiểu mở rộng các kiến thuộc lĩnh vực chuyên sâu để xây 

dựng sản phẩm/ứng dụng đa kết nối, đa nền tảng gồm web, ứng dụng 

desktop, mobile, … 

61.   

Đồ án 

chuyên 

ngành 3 

Người học tổng hợp những kiến thức đã học, kết hợp với việc tìm hiểu 

thực tế, tìm hiểu mở rộng các kiến thuộc lĩnh vực chuyên sâu để thực 

hiện các đề tài với định hướng sau: Xây dựng, mở rộng, cải tiến các hệ 

thống như Hệ điều hành, Web browser, Web Server, …; Xây dựng các 

framework cho việc tạo website, mạng xã hội, …; Xây dựng các Công 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

cụ, Ngôn ngữ lập trình mới, …; Xây dựng các hệ thống ứng dụng công 

nghệ Blockchain, IoT, AI, … 

62.   

Phát triển 

ứng dụng 

 di động  

đa nền tảng 

Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến lập trình ứng dụng di 

động đa nền tảng dựa trên công nghệ Flutter: cài đặt các công cụ cần 

thiết, lập trình trên ngôn ngữ Dart, biên dịch, gỡ lỗi. Thông qua học 

phần, sinh viên có thể xây dựng được một ứng dụng di động đa nền tảng 

chạy trên các hệ điều hành phổ biển như Android, iOS, v.v. 

63.   

Bảo mật và 

an toàn  

hệ thống 

thông tin 

Nội dung của học phần tập trung vào các chủ đề chính như sau: Giới 

thiệu tổng quan về bảo mật, xác thực và kiểm soát truy cập, bảo mật 

web và hệ điều hành, an toàn mạng và CSDL, bảo mật cloud, quản lý 

rủi ro và mã hóa. 

64.   Học máy 

Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến 

học máy như: mô hình học máy, xây dựng và tối ưu hàm mất mát, các 

kỹ thuật học giám sát và không giám sát, mạng neural, hệ thống gợi ý, 

giảm chiều dữ liệu, … 

 

65.   
Lập trình 

game 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để xây dựng Game 

bằng Unity, trên cơ sở đó sinh viên có thể phát triển các dự án Game2D. 

66.   
Khai phá 

 dữ liệu 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về khai phá dữ 

liệu, giới thiệu các phương pháp tiền xử lý dữ liệu cũng như các phương 

pháp thường dùng trong khai phá dữ liệu (hồi quy dữ liệu, phân lớp và 

dự đoán dữ liệu, gom cụm dữ liệu, luật kết hợp). Ngoài ra học phần 

cũng giới thiệu cho sinh viên về các ứng dụng và công cụ dùng khai 

phá dữ liệu. 

67.   Học sâu 

Học phần này tập trung vào việc giới thiệu các kiến thức nền tảng của 

kỹ thuật học sâu (deep learning)_một nhánh của máy học (machine 

learning), giúp sinh viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng về mạng 

neuron (neural network), phương pháp huấn luyện học sâu và quy trình 

xây dựng một mô hình học sâu. Học phần giúp khám phá một số kiến 

trúc mạng neural cơ bản trong học sâu, phổ biến như mạng neural tích 

chập (Convolutional Neural Networks_CNN), mạng neural hồi quy 

(Recurrent Neural Network_RNN) và các biến thể của mạng như mạng 

bộ nhớ ngắn dài (Long-Short Term Memory_LSTM), mạng Gated 

Recurrent Unit_GRU... Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ có 

khả năng xây dựng, cài đặt, huấn luyện, tinh chỉnh một mạng neural 

học sâu cụ thể và đánh giá độ chính xác của hệ thống để có thể phát 

triển các ứng dụng nhằm giải quyết một số vấn đề xử lý và nhận dạng 

thông tin 

68.   
Lập trình 

C++ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ 

lập trình C++. Nội dung của học phần bao gồm các khái niệm về lớp, 

đối tượng, kiểu dữ liệu,  xử lý file,... Học phần giúp sinh viên có thể áp 

dụng giải quyết các bài toán tin học trong thực tế. 

69.   
Lập trình 

Python 

Học phần gồm các nội dung chính như sau: (1) Giới thiệu khái quát lịch 

sử ngôn ngữ lập trình Python và vai trò của nó trong cách mạng công 

nghiệp 4.0. (2) Cú pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình Python. (3) 

Nguyên lý hướng đối tượng trong Python. (4) Các thư viện phổ biến hỗ 

trợ lập trình trong Python. (5) Xây dựng các ứng dụng bằng Python 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

70.   Lập trình C# 
Học phần Lập trình C# thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn của 

ngành CNTT và được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong học phần 

Tin học đại cương và Lập trình hướng đối tượng. 

71.   Tiếng Hàn 

Môn học Tiếng Hàn trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống chữ 

cái Tiếng Hàn (Hangul) và từ vựng, ngữ pháp Tiếng Hàn ở mức độ sơ 

cấp theo các chủ đề như giới thiệu bản thân, trường học, sinh hoạt hằng 

ngày,v..v. Để làm rõ hơn về các chủ đề liên quan, người học sẽ được 

trau dồi thêm các kiến thức về văn hóa đất nước Hàn Quốc. Ngoài ra, 

môn học còn cung cấp cho người học một số mẫu câu giao tiếp đơn 

giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ nắm được những 

kiến thức từ vựng và ngữ pháp nêu trên, người học được phát triển bốn 

kỹ năng tiếng Hàn nghe, nói, đọc, viết thông qua các bài luyện tập kĩ 

năng theo các chủ đề. 

    3.Chuyên ngành IoT-Robotics 

72.   
Cấu kiện 

điện tử 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về vật liệu sử dụng trong 

chế tạo linh kiện điện tử, cấu tạo, nguyên lý làm việc và sơ đồ tương 

đương của các linh kiện điện tử, các kỹ năng đo lường, phân tích, đánh 

giá và ứng dụng của các cấu kiện điện tử thông dụng và đặc biệt nhằm 

giúp cho người học biết sử dụng và phân tích tác dụng của các linh kiện 

trong các mạch điện tử. 

73.   

Kỹ thuật 

mạch  

điện tử 

Học phần giới thiệu cho sinh viên kiến thức về xử lý tín hiệu dùng 

khuếch đại thuật toán, biến đổi từ nguồn xoay chiều về nguồn 1 chiều, 

mạch ổn định điện áp và dòng điện, các mạch dao động điều hòa tần số 

cao và thấp, biến đổi điện áp 1 chiều thành điện áp biến đổi theo quy 

luật nhất định(sin, vuông, tam giác...), mạch biến đổi A/D và D/A. Điều 

chế và giải điều chế. Mạch trộn tần và ổn định tần số. 

74.   Hệ thống số 

Học phần hệ thống số cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống đếm và 

mã số học, các lý thuyết cơ sở về đại số logic, các bước thiết kế mạch 

tổ hợp, tuần tự, các mạch số học, Flipflop, thanh ghi, hệ đếm không 

đồng bộ, đồng bộ, quy trình thiết kế hệ thống số, sử dụng các công cụ 

máy tính để phân tích, lập trình logic và mô phỏng các mạch số.      

75.   
Truyền số 

liệu 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về truyền dữ liệu 

qua mạng máy tính. Nội dung chính của học phần bao gồm: các khái 

niệm cơ bản liên quan, các thành phần cơ bản của hệ thống truyền dữ 

liệu; mô hình phần lớp và hoạt động của mạng truyền số liệu; cơ sở 

truyền số liệu số; các phương pháp mã hóa xử lý dữ liệu trước khi 

truyền; môi trường truyền; các giao thức đảm bảo truyền dẫn tin cậy; 

và các giao thức thuộc lớp liên kết dữ liệu. 

76.   

Kiến trúc và 

giao thức 

IoT 

Nội dung của học phần này cung cấp cho sinh viên nắm vững các khái 

niệm liên quan về IoT, trong đó tập trung vào các nền tảng, các giao 

thức, các kiến trúc, tiêu chuẩn thường sử dụng, thông qua đó sinh viên 

có thể thiết kế một hệ thống IoT hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu dịch 

vụ cần cung cấp. 

77.   

Thiết kế 

mạch  

với sự  

trợ giúp  

của máy tính 

Học phần cung cấp kiến thức về nguyên lý hoạt động của các mạch điện 

tử thông dụng, các bước để hoàn thành quá trình thiết kế và vẽ sơ đồ 

nguyên lý mạch điện tử bằng phần mền Orcad Capture. Từ đó phát triển 

vẽ layout cho các mạch điện tử để thi công làm mạch in thực tế. 
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78.   
Xử lý  

tín hiệu số 

Học phần này cung cấp cho sinh viên: các khái niệm, phân loại, nguyên 

lý lấy mẫu và hồi phục cho một tín hiệu liên tục theo thời gian; các phân 

tích trên miền thời gian của tín hiệu và hệ thống rời rạc; phép biến đổi 

Z và ứng dụng; các phân tích trên miền tần số của tín hiệu và hệ thống 

rời rạc như DTFS, DTFT, N-DFT và N-FFT; mạch lọc số FIR và IIR. 

79.   
Kỹ thuật 

Robot 

Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành của các ngành Công 

nghệ kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin. Môn học trang bị cho 

sinh viên các kiến thức về nguyên lý hoạt động của các cơ cấu, nguyên 

lý cấu tạo, phân tích động học, phân tích lực và động lực học của Robot; 

thiết lập mô hình toán học của Robot; bài toán thuận và bài toán nghịch; 

tính toán thiết kế các hệ thống thiết bị Robot; cảm biến và các cơ cấu 

chấp hành trong Robot. Và các kỹ năng phân tích, thiết kế các hệ thống 

thiết bị Robot phục vụ sản xuất. 

80.   
Thị giác 

máy tính 

Học phần nhằm cung cấp sinh viên các kiến thức cơ bản về Xử lý ảnh 

và Thị giác máy tính. Sinh viên được trang bị các kiến thức lý thuyết và 

sử dụng các thư viện, công cụ trong xử lý ảnh và thị giác máy tính 

(Python, OpenCV, Google Colab, TensorFlow,…) để lập trình giải 

quyết các bài toán: nâng cấp, khôi phục, phân đoạn ảnh; trích chọn đặc 

trưng, so khớp và nhận dạng ảnh; phát hiện, phân tách và theo dõi 

chuyển động của đối tượng,… 

81.   Chuyên đề 1 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

82.   Chuyên đề 2 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

83.   Chuyên đề 3 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

84.   Chuyên đề 4 
Giới thiệu những công nghệ, kỹ thuật mới mang tính thời sự, cập nhật 

và hiện đại. 

85.   

Đồ án 

chuyên 

ngành 1 

Người học học áp dụng và tìm hiểu mở rộng các kiến thức đã học để 

thực hiện các dự án theo các định hướng chính: 

- Thiết kế xây dựng các vi mạch, module điện tử ứng dụng 

- Xây dựng hệ thống thông minh dựa trên nhận dạng hình ảnh, thị giác 

máy tính, xe tự hành,… 

86.   

Đồ án 

chuyên 

ngành 2 

Người học học áp dụng và tìm hiểu mở rộng các kiến thức đã học để 

thực hiện các dự án theo các định hướng chính: Xây dựng hệ thống 

thông minh, tự động hóa dựa trên nền tảng IoT như thành phố thông 

minh, nông minh, v.v. 

87.   

Đồ án 

chuyên 

ngành 3 

Người học học áp dụng và tìm hiểu mở rộng các kiến thức đã học để 

thực hiện các dự án theo các định hướng chính: 

-Thiết kế, mô phỏng và xây dựng hệ thống Robot. 

-Xây dựng các thực tế ảo trong việc điều khiển các ứng dụng Robot 

88.   
Hệ thống 

nhúng 

Sinh viên từng bước được giới thiệu các khái niệm cơ bản, tổng quan 

về hệ thống nhúng. Sau đó, sinh viên được giới thiệu các quy trình thiết 

kế phần mềm nhúng, các phương pháp tiếp cận để đưa ra thiết kế đáp 

ứng các yêu cầu. Cuối cùng, sinh viên vận dụng các kiến thức và kỹ 

năng học được qua lớp lý thuyết và thực hành để phân tích, thiết kế, thi 

công, kiểm thử hệ thống nhúng đơn giản thông qua bo thí nghiệm thực 

tế. 
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89.   
Robot 

 di động 

Môn học cung cấp kiến thức chung về hệ thống thông minh nói chung 

và robot nói riêng; các kiến thức về hệ robot đơn giản như thị giác và 

sensor, định vị và dẫn đường... sử dụng các lý thuyết thông minh như 

logic mờ, kiến thức về xử lý ảnh và tổng hợp sensor; sinh viên có kỹ 

năng thiết kế và lập trình mô phỏng trên máy tính hệ robot đơn giản.   

90.   
Hệ thống 

thực tế ảo 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng 

về hệ thống thực tế ảo. Trên cơ sở đó, học viên có thể tiến hành phân 

tích, thiết kế hệ thống với những yêu cầu cao về tính năng thực tế ảo. 

Học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong 

việc thiết kế hệ thống thực tế ảo và có thể tự xây dựng, thiết kế một hệ 

thống thực tế ảo cho những ứng dụng thực tế. 

91.   
Điện tử 

 ứng dụng 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các mạch động 

lực, mạch điều khiển của các bộ biến đổi công suất lớn như các bộ chỉnh 

lưu công suất lớn, các bộ điều chỉnh điện áp, các bộ biến tần...và ứng 

dụng của nó trong các hệ thống điện thông dụng của các máy sản xuất. 

92.   

Hệ thống 

thời gian 

thực 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng 

về hệ thống điều khiển thời gian thực. Trên cơ sở đó, học viên có thể 

tiến hành phân tích, thiết kế hệ thống điều khiển trong công nghiệp với 

những yêu cầu cao về tính năng thời gian thực. 

Học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong 

việc thiết kế hệ thống điều khiển thời gian thực và có thể tự xây dựng, 

thiết kế một hệ thống thời gian thực cho những ứng dụng công nghiệp 

thực tế. 

93.   

Linux và 

phần mềm 

nguồn mở 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phần mềm mã nguồn 

mở, hiểu các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux và cách thức 

làm việc của hệ điều hành Linux. Sử dụng các lệnh cơ bản, quản lý và 

làm việc với hệ thống file, tiến trình, cài đặt các dịch vụ và lập trình 

trên Linux. Cấu hình mạng chia sẻ và truy cập tài nguyên mạng. Cấu 

hình dịch vụ máy chủ webserver. 

94.   

Lập trình 

Python  

cho hệ thống 

nhúng 

Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành của các ngành Công 

nghệ kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin. Học phần này đưa ra 

cái nhìn hệ thống máy tính từ quan điểm của lập trình viên, thay vì quan 

điểm của người triển khai hệ thống. Giúp sinh viên chuẩn bị cho các 

chủ đề nâng cao hơn thảo luận về nội bộ của hệ thống máy tính(ví dụ: 

hệ điều hành hoặc kiến trúc máy tính). Trọng tâm của học phần chú 

trọng vào các giao diện có thể lập trình cho hệ thống máy tính cũng như 

cách sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả khi viết một chương 

trình 

95.   Vi xử lý 

Học phần trang bị những kiến thức: Cấu trúc phần cứng, lập trình 

Assembly và các vi mạch lập trình được cho phối ghép ngoại vi với vi 

xử lý; Cấu trúc phần cứng của vi điều khiển học PIC 16F8xx: Các kiến 

thức về mô đun ngoại vi, ghép nối vào ra I/O, ghép nối số tương tự; lập 

trình Assembly và Hitech_c cho vi điều khiển; phương pháp xây dựng 

các chương trình điều khiển cho các ứng dụng; Phương pháp phân 

tích, thiết kế sử dụng các hệ vi xử lý 8bit  theo yêu cầu ứng dụng thực 

tế; Viết chương trình điều khiển giao tiếp và điều khiển các thiết bị 

ngoại vi cơ bản. 
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96.   

Mạng 

 cảm biến 

không dây 

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về mạng di động, hệ thống 

cảm biến và sự kết hợp của chúng. Học phần giúp sinh viên hiểu và 

nâng cao kỹ năng phân tích những vấn đề ràng buộc về năng lượng và 

tính di động trong việc thiết kế các hệ thống cảm biến di động. 

    3. Định hướng kỹ sư toàn cầu 

1.   
Công nghệ 

phần mềm 

Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm được bố cục bởi 9 chương theo quy 

trình phát triển mềm phềm, bao gồm: Khởi tạo dự án, thu thập yêu cầu, 

phân tích và thiết kế, mã nguồn, kiểm thử và quản lý dự án phần mềm. 

Thêm vào đó, môn học còn giúp các Em thu gom và đặc tả thử nghiệm 

một sản phẩm phần mềm. 

2.   

Đảm bảo 

chất lượng 

và Kiểm thử 

phần mềm 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đảm bảo 

chất lượng, các thước đo cho việc đánh giá chất lượng phần mềm, và 

các chuẩn liên quan đến chất lượng phần mềm. Học phần còn trang bị 

cho giúp sinh viên các kiến thức về kiểm thử phần mềm, có thể áp dụng 

các kỹ thuật kiểm thử và các công cụ kiểm thử phần mềm cho các bài 

toán thực tế. Học phần Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm 

thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của ngành CNTT và được giảng dạy 

sau khi sinh viên đã học về Công nghệ phần mềm. 

3.   

Quản trị  

dự án  

phần mềm 

Môn học được thiết kế bởi 10 bài học, bao phủ các chủ đề của quản trị 

dự án từ khởi tạo dự án, lập kế hoạch, lịch trình, quản lý rủi ro, và quản 

lý con người. Thêm vào đó môn học còn làm giới thiệu về các quy trình 

theo hướng truyền thống (Plan – Driven) và theo hướng hiện đại (Agile) 

để tiếp cận và quản lý dự án phần mềm. 

4.   
Điện toán 

đám mây 

Trang bị cho người học các kiến thức đầy đủ về điện toán đám mây để 

có thể triển khai một hệ thống thực tế. Đồng thời thông qua các bài tập 

thực hành trên các thiết bị hiện đại sát với thực tế, người học có thể tự 

triển khai xây dựng được giải pháp phần mềm trên đám mây. Hiểu được 

vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây để thiết kế và phát triển ứng 

dụng an toàn. 

5.   

Phân tích và 

thiết kế 

 giải thuật 

Học phần thiết kế và phân tích thuật toán cung cấp các kiến thức cơ bản 

về phương pháp thiết kế thuật toán, đánh giá độ phức tạp thuật toán 

thông qua một số thuật toán kinh điển như chia để trị, quy hoach động, 

tham lam, quay lui. 

6.   
Đồ hoạ  

máy tính 

Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực Đồ 

họa máy tính, bao gồm: các quy trình biểu diễn đối tượng; các mô hình 

màu; các thuật toán vẽ đường, tô màu, xén hình 2D; các phép biến đổi 

2D, 3D; kỹ thuật vẽ các đường và mặt cong 3D; các thuật toán khử 

khuất, tạo bóng 3D; khái niệm và ứng dụng của hoạt hình, thực tại ảo. 

Môn học sử dụng các công cụ và thư viện lập trình đồ họa OpenGL và 

WebGL nhằm phát triển các ứng dụng đồ họa trên Winform cũng như 

Webform 

7.   
Thiết kế 

UX/UI 

Học phần sẽ tập trung trang bị cho sinh viên kiến thức-kỹ năng liên 

quan đến thiết kế giao diện (User Interface - UI) và tương tác giữa người 

dùng và các hệ thống máy tính, trải nghiệm người dung (User 

eXperience - UX). Giúp sinh viên có thể ứng dụng các nguyên tắc và 

công cụ HCI vào việc tạo lập nhanh prototype phần mềm và phát triển 

giao diện người dùng một cách tối ưu nhất, lấy người dùng làm trung 

tâm. Cung cấp các khái niệm cơ bản về HCI và giao diện người dùng, 
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các thiết kế, đánh giá và các công nghệ liên quan đến giao diện người 

dùng. 

8.   

Bảo mật và 

an toàn hệ 

thống thông 

tin 

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức cơ sở về mật mã và chuyên 

sâu về an ninh mạng. Giới thiệu quan hệ giữa mật mã và an ninh mạng; 

cơ sở về mật mã như khóa đối xứng, khóa công khai, hash và các ứng 

dụng; chi tiết về thiết kế và hiện thực an ninh mạng trên các ứng dụng 

cần xác thực, các dịch vụ mạng như: điển hình (E-mail, Web), tường 

lửa (Firewall), phát hiện và phòng tránh thâm nhập bất hợp pháp 

(IDS/IPS). 

9.   

Phát triển 

ứng dụng 

 di động  

đa nền tảng 

Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến lập trình ứng dụng di 

động đa nền tảng dựa trên công nghệ Flutter: cài đặt các công cụ cần 

thiết, lập trình trên ngôn ngữ Dart, biên dịch, gỡ lỗi. Thông qua học 

phần, sinh viên có thể xây dựng được một ứng dụng di động đa nền tảng 

chạy trên các hệ điều hành phổ biển như Android, iOS, v.v. 

10.   
Khai phá dữ 

liệu 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về khai phá dữ 

liệu, giới thiệu các phương pháp tiền xử lý dữ liệu cũng như các phương 

pháp thường dùng trong khai phá dữ liệu (hồi quy dữ liệu, phân lớp và 

dự đoán dữ liệu, gom cụm dữ liệu, luật kết hợp). Ngoài ra học phần 

cũng giới thiệu cho sinh viên về các ứng dụng và công cụ dùng khai 

phá dữ liệu. 

11.   Học máy 

Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến 

học máy như: mô hình học máy, xây dựng và tối ưu hàm mất mát, các 

kỹ thuật học giám sát và không giám sát, mạng neural, hệ thống gợi ý, 

giảm chiều dữ liệu, … 

 

12.   Học sâu 

Học phần này tập trung vào việc giới thiệu các kiến thức nền tảng của 

kỹ thuật học sâu (deep learning)_một nhánh của máy học (machine 

learning), giúp sinh viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng về mạng 

neuron (neural network), phương pháp huấn luyện học sâu và quy trình 

xây dựng một mô hình học sâu. Học phần giúp khám phá một số kiến 

trúc mạng neural cơ bản trong học sâu, phổ biến như mạng neural tích 

chập (Convolutional Neural Networks_CNN), mạng neural hồi quy 

(Recurrent Neural Network_RNN) và các biến thể của mạng như mạng 

bộ nhớ ngắn dài (Long-Short Term Memory_LSTM), mạng Gated 

Recurrent Unit_GRU... Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ có 

khả năng xây dựng, cài đặt, huấn luyện, tinh chỉnh một mạng neural 

học sâu cụ thể và đánh giá độ chính xác của hệ thống để có thể phát 

triển các ứng dụng nhằm giải quyết một số vấn đề xử lý và nhận dạng 

thông tin 

13.   
Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về khai phá dữ 

liệu, giới thiệu các phương pháp tiền xử lý dữ liệu cũng như các phương 

pháp thường dùng trong khai phá dữ liệu (hồi quy dữ liệu, phân lớp và 

dự đoán dữ liệu, gom cụm dữ liệu, luật kết hợp). Ngoài ra học phần 

cũng giới thiệu cho sinh viên về các ứng dụng và công cụ dùng khai 

phá dữ liệu. 

14.   
Lập trình 

game 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để xây dựng Game 

bằng Unity, trên cơ sở đó sinh viên có thể phát triển các dự án Game2D. 

15.   
Lập trình 

C++ 
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ 

lập trình C++. Nội dung của học phần bao gồm các khái niệm về lớp, 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt nội dung học phần 

đối tượng, kiểu dữ liệu,  xử lý file,... Học phần giúp sinh viên có thể áp 

dụng giải quyết các bài toán tin học trong thực tế. 

16.   
Lập trình 

Python 

Học phần gồm các nội dung chính như sau: (1) Giới thiệu khái quát lịch 

sử ngôn ngữ lập trình Python và vai trò của nó trong cách mạng công 

nghiệp 4.0. (2) Cú pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình Python. (3) 

Nguyên lý hướng đối tượng trong Python. (4) Các thư viện phổ biến hỗ 

trợ lập trình trong Python. (5) Xây dựng các ứng dụng bằng Python 

17.   Lập trình C# 
Học phần Lập trình C# thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn của 

ngành CNTT và được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong học phần 

Tin học đại cương và Lập trình hướng đối tượng. 

    Thực tập, đồ án tốt nghiệp 

18.   

Thực tập 

doanh 

nghiệp 

Người học đến doanh nghiệp tham gia các khóa huấn luyện và làm việc 

thực tế, qua đó nâng cao hiểu biết về công việc trong thực tiễn với 

những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đã học. Sau đợt thực tập người 

học có thể ứng tuyển để làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian với 

vị trí là một kỹ thuật viên nghề trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.  

Kết thúc đợt thực tập, người học phải viết báo cáo về kết quả công việc 

thực tập, các vấn đề công việc cũng như thực tiễn xản xuất, hoạt động 

của doanh nghiệp, những kinh nghiệm thực tiễn,… 

19.   
Thực tập  

tốt nghiệp 

Sinh viên đi về doanh nghiệp sản xuất, phát triển ứng dụng, giải pháp 

CNTT, các cơ sở có ứng dụng CNTT để tìm hiểu theo chủ đề (do thầy 

hướng dẫn đặt ra hoặc tự lựa chọn). Đây là giai đoạn giúp sinh viên làm 

quen với thực tế công việc, trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng giữa học 

tập và thực tế yêu cầu của các công ty, cơ sơ bên ngoài nhà trường. Kết 

quả phải có báo cáo và trình bày báo cáo trước bộ môn. Đề tài này có 

thể phát triển tiếp thành đồ án tốt nghiệp. 

20.   
Đồ án  

tốt nghiệp 

Đồ án tốt nghiệp có nhiều dạng, nhưng thông thường là một công trình 

cá nhân về một vấn đề trong lĩnh vực: CNTT, công nghệ phần mềm do 

giáo viên hướng dẫn đưa ra và được duyệt bởi bộ môn và Hội đồng 

Khoa học khoa. Đồ án tốt nghiệp thường được phát triển từ thực tập tốt 

nghiệp. 

Báo cáo đồ án tốt nghiệp phải trình bày rõ vấn đề cần giải quyết, giải 

pháp lựa chọn, các kết quả, hướng phát triển và kết luận, có báo cáo và 

trình bày kết quả trước hội đồng bảo vệ đồ án. 

 

G. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   

(Tham khảo phụ lục) 

H. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) 

về đào tạo đại học theo hình thức tín chỉ. Chương trình này được định kỳ xem xét rà 
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soát, hiệu chỉnh hằng năm nhằm đáp ứng sự phát triển của ngành và phù hợp với nhu 

cầu xã hội. 

K. ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

I. Cập nhật chương trình đào tạo 

Định kỳ không quá 2 năm một lần, Trưởng Khoa quản lý chương trình đào tạo tổ 

chức rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo Quy định hiện hành của Trường Đại 

học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn và theo Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 16/4/2015. 

Hiệu trưởng quyết định ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ 

sở đề xuất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo sau khi chương trình đào tạo được điều 

chỉnh, cập nhật. 

II. Đánh giá chương trình đào tạo 

Ít nhất 5 năm một lần, Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý chương trình đào tạo 

phải tổ chức đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo theo Quy định hiện hành của 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn và theo Thông tư 

04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/03/2016. 

Hiệu trưởng quyết định ban hành chương trình đào tạo cải tiến, sửa đổi trên cơ sở 

đề xuất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo sau khi chương trình đào tạo được đánh giá. 

  

TRƯỞNG KHOA  

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Đức Hiển 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

  

 

 

TS. Huỳnh Ngọc Thọ 

 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp 

 

 


