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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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của Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long) 

 

Tên chương trình : Khoa học máy tính 

Trình độ : Đại học 

Ngành đào tạo : Khoa học máy tính 

Mã số : 52480101 

Loại hình đào tạo : Chính quy 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Khoa học máy tính (KHMT): 

- Có kiến thức chuyên môn toàn diện, đáp ứng các yêu cầu về nhân lực Công 

nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan và doanh nghiệp theo định hướng phát triển 

công nghiệp và du lịch của tỉnh Quảng Ninh và khu vực lân cận. 

- Có kiến thức cơ bản và khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội, có 

thể tiếp cận và ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại. Ngoài ra, sinh viên sẽ có những 

kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và 

hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực tiễn; 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, kiến thức 

chuyên sâu về KHMT. 

- Có kiến thức và tư duy thuật toán vững, có khả năng thiết kế các hệ thống xử 

lý tính toán phức tạp, các phần mềm có chất lượng khoa học và công nghệ cao, thử 

nghiệm, quản lý các hệ thống máy tính, các hệ thống tin học. 

- Có hiểu biết về những ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật CNTT trong thực 

tế. Từ đó, trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ sở toán học, nguyên lý giải thuật và lý 

thuyết KHMT để mô hình hóa và thiết kế các hệ thống dựa trên máy tính, sáng tạo các 

sản phẩm phần mềm có hàm lượng tri thức cao với nhiều mức độ phức tạp khác nhau. 

- Có hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, luật pháp và trách nhiệm cá nhân. 



1.2.2. Về kỹ năng 

* Kỹ năng cứng 

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức nền tảng trong KHMT như cơ sở toán 

trong KHMT, lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phân tích - thiết kế giải thuật để 

giải quyết các tình huống nghề nghiệp, cụ thể: lập trình thành thạo và biết sử dụng các 

công cụ phần mềm hỗ trợ; vận dụng qui trình lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý 

thời gian và nguồn lực; tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin; tối ưu hóa 

phương pháp triển khai công việc. 

- Có kỹ năng thiết kế, xây dựng các hệ thống phần mềm đáp ứng các ràng buộc 

và yêu cầu thực tế; đồng thời có kỹ năng thực hiện các thử nghiệm và đánh giá các dữ 

liệu thử nghiệm trong quá trình xây dựng chương trình máy tính thỏa mãn các yêu cầu 

đề ra. 

* Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc 

trong một tổ chức. 

- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đáp ứng tối thiểu tính chất công việc đặc thù 

của ngành Máy tính và CNTT. 

- Có năng lực tự học, phân tích độc lập và nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về 

lĩnh vực Máy tính và CNTT cùng những ứng dụng liên quan; có thể tiếp tục học tập ở 

bậc đào tạo sau đại học. 

1.2.3. Về thái độ 

- Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc 

khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền. 

- Có ý chí không ngừng học tập phát triển trình độ chuyên môn. 

- Có tinh thần làm việc nhóm, ý thức kỷ luật. 

1.2.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí việc làm, công việc: 

- Lập trình viên, phát triển phần mềm. 

- Quản trị và bảo trì hệ thống mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp. 

- Nhân viên quản lý và xử lý dữ liệu trong các cơ quan, doanh nghiệp. 

- Có khả năng tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, học sau đại 

học chuyên ngành KHMT hoặc các chuyên ngành gần như: Công nghệ thông tin, 

Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin,... 

1.2.5. Trình độ Ngoại ngữ 



Đạt chuẩn năng lực tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc tương đương. 

2. Thời gian đào tạo  

Thời gian đào tạo theo kế hoạch chuẩn là 04 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 127 tín chỉ, chưa kể Giáo dục thể chất và 

Giáo dục Quốc phòng – An ninh. 

4. Thông tin tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. 

Hình thức tuyển sinh: thi tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại 

học Hạ Long. Tuyển thẳng những thí sinh là thành viên đội tuyển đi thi Olympic Quốc 

tế các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học; Những thí sinh đạt từ giải ba trở lên 

trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học 

và có tổng điểm thi tốt nghiệp PTTH các tổ hợp xét tuyển đạt từ điểm sàn trở lên theo 

quy định của Đại học Hạ Long. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

5.1 Quy trình đào tạo 

- Tổ chức đào tạo theo phương thức tập trung toàn thời gian. 

- Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên phải hoàn thành khối 

lượng chương trình đào tạo với các loại học phần: 

1) Học phần bắt buộc: là học phần tất cả sinh viên phải học và tích lũy (đạt 

được) theo ngành đã chọn. 

2) Học phần tự chọn: là học phần sinh viên có quyền lựa chọn trong chương 

trình tùy theo nguyện vọng. 

3) Học phần chung (Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Lý luận chính 

trị, …) là các học phần được giảng dạy và học tập chung cho các ngành theo quy định 

của Bộ GD&ĐT. 

- Trường đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ. Trước mỗi học kỳ, sinh 

viên đăng ký các học phần theo kế hoạch học tập của bản thân và phù hợp với quy 

định, ràng buộc của chương trình đào tạo, quy chế đào tạo. 

- Sinh viên tích lũy đủ khối lượng chương trình đào tạo và các học phần bắt 

buộc thì được xét tốt nghiệp. Nếu đạt chuẩn đầu ra và đủ điều kiện tốt nghiệp thì được 

công nhận tốt nghiệp, cấp bằng. 



5.2 Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên được xét công nhân tốt nghiệp nếu thỏa mãn các yêu cầu sau: 

i) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

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

ii) Tích lũy đủ học phần (tất cả các học phần bắt buộc) và khối lượng của 

chương trình đào tạo; 

iii) Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh và hoàn thành các học phần 

giáo dục thể chất; 

iv) Đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học theo quy định của nhà trường; 

v) Điểm chung bình chung toàn khóa học đạt từ 5.50 (theo thang điểm 10) hoặc 

2.00 (theo thang điểm 4); 

vi) Chưa vượt quá thời gian tối đa hoàn thành khóa học. 

6. Thang điểm 

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

tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, 

ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành 

kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là Quy chế đào tạo) và quy định cụ thể của 

Trường Đại học Hạ Long. Cụ thể: 

+) Điểm học phần: 

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

(Tích lũy) 

Giỏi 
9,0 – 10,0 A+ 4,0 

8,5 – 8,9 A 3,8 

Khá 
8,0 – 8,4 B+ 3,5 

7,0 – 7,9 B 3,0 

Trung bình 
6,5 – 6,9 C+ 2,5 

5,5 – 6,4 C 2,0 

Trung bình 

yếu 

5,0 – 5,4 D+ 1,5 

4,0 – 4,9 D 1,0 

Không đạt Kém < 4,0 F 0 



 +) Điểm chung bình chung (theo thang điểm 10): 

Điểm trung bình chung Xếp loại Ghi chú 

Từ 9,00 đến 10 Xuất sắc  

Từ 8,00 đến 8,99 Giỏi  

Từ 7,00 đến cận 7,99 Khá  

Từ 6,50 đến cận 6,99 Trung bình khá  

Từ 5,50 đến cận 6,49 Trung bình  

 

7. Nội dung chương trình 

MÃ HP Tên học phần 
SỐ 

TC 

Số tiết Tín chỉ 

LT BT/TH TL BB TC 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 31TC (Chưa kể 

GDTC và GDQP) 
31    31 2 

7.1.1. Lí luận chính trị - pháp luật 13    13  

PHI1001 Những NLCB của CN Mác Lênin 1 2 22 8 0   

PHI1002 Những NLCB của CN Mác Lênin 2 3 33 12 0   

PHI1003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 22 8 0   

PHI1004 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 33 12 0   

LAW1001 Pháp luật đại cương 3 20 10 0   

7.1.2. Ngoại ngữ 8    8  

ENG1001 Tiếng Anh cơ bản 1 2 20 40 0   

ENG1002 Tiếng Anh cơ bản 2 2 20 40 0   

ENG1003 Tiếng Anh cơ bản 3 2 20 40 0   

ENG1004 Tiếng Anh cơ bản 4 2 20 40 0   

7.1.3. Toán - Tin học 8    8  

MAG2001 Toán cao cấp 3 30 15 0   

MAG2002 Xác suất thống kê - ứng dụng 3 30 15 0   

INT1001 Tin học ứng dụng 2 20 40 0   

7.1.4. Giáo dục thể chất       

PHG1001 Giáo dục thể chất 1 1* 6 24  
  

PHG1002 Giáo dục thể chất 2 1*  
30  

  

PHG1003 Giáo dục  thể chất 3 1* 3 27  
  

7.1.5. Giáo dục quốc phòng – An ninh       

NSG1001 Giáo dục quốc phòng – An ninh 8* 75 90  
  

7.1.6. Tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần) 2     2 

VLL1001 Tiếng Việt thực hành  2 15 30  
  

VLL1002 Soạn thảo văn bản nhật dụng  2 15 30  
  

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 79    63 16 

7.2.1. Kiến thức cơ sở của ngành 28    24 4 



MÃ HP Tên học phần 
SỐ 

TC 

Số tiết Tín chỉ 

LT BT/TH TL BB TC 

* Bắt buộc 24    24  

INT2001 Toán rời rạc 3 33 12 0   

INT2002 Lập trình căn bản 3 30 15    

INT2003 Kiến trúc máy tính 3 33 12 0   

INT2004 Mạng máy tính 3 33 12 0   

INT2005 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 30 15 0   

INT2006 Nguyên lý hệ điều hành 3 30 15 0   

INT2007 Cơ sở dữ liệu 3 30 15 0   

INT2008 Công nghệ phần mềm 3 30 15 0   

* Tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần) 4     4 

LAW2004 Pháp luật CNTT 3 30 15 0   

BSK2001 Phương pháp NCKH 3 30 15 0   

PHI2001 Logic học đại cương  3 30 15 0   

INT2009 Lịch sử phát triển ngành CNTT 3 15 60 0   

7.2.2. Kiến thức ngành 51    39 12 

7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành (Bắt buộc) 39    39  

INT3001 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 30 30 0   

INT3002 Lập trình hướng đối tượng 3 25 50 0   

INT3003 Lập trình trên Windows 3 30 30 0   

INT3004 Nhập môn An toàn thông tin 3 30 15 0   

INT3005 Đồ họa máy tính 3 35 10 0   

INT3006 Nhập môn Trí tuệ nhân tạo 3 30 15 0   

INT3007 Phân tích, thiết kế hướng đối tượng  3 30 30 0   

INT3008 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 15 60 0   

INT3009 
Các vấn đề hiện đại của Khoa học 

máy tính 
3 30 0 15  

 

INT3010 Phát triển ứng dụng Web 3 30 15 0   

INT3011 Lập trình và quản trị Web 3 30 15 0   

INT3013 Ngôn ngữ lập trình Java 3 30 30 0   

INT3014 Quản lý dự án CNTT 3 35 10 0   

7.2.3. Kiến thức chuyên ngành (Tự chọn 4/12 HP) 12     12 

INT3012 Khai phá dữ liệu và ứng dụng 3 30 30 0   

INT3015 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 3 30 15 0   

INT3016 Truyền thông đa phương tiện 3 30 30 0   

INT3017 Lập trình nâng cao 3 30 30 0   

INT3018 Ngôn ngữ lập trình VB.NET 3 30 30 0   

INT3019 Truy xuất thông tin 3 30 30 0   

INT3020 Xử lý ảnh 3 30 30 0   

INT3021 An toàn và an ninh mạng 3 30 15 0   

INT3022 Tương tác người máy 3 30 15 0   



MÃ HP Tên học phần 
SỐ 

TC 

Số tiết Tín chỉ 

LT BT/TH TL BB TC 

INT3023 Công nghệ tri thức 3 30 15 0   

INT4020 Kỹ thuật sử dụng Latex 2 20 40 0   

INT4008 Quản trị Windows Server 3 30 30 0   

INT3024 Thương mại điện tử 3 30 30 0   

7.3. Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 4    4  

SKIL2 RL nghiệp vụ thường xuyên 2 1 8 22    

SKIL3 RL nghiệp vụ thường xuyên 3 1 8 22    

SKIL4 RL nghiệp vụ thường xuyên 4 1 8 22    

SKIL5 RL nghiệp vụ thường xuyên 5 1 8 22    

7.4. Khối kiến thức tốt nghiệp 13    13  

APPR1 Thực tập 1 (4 tuần) 2      

APPR2 Thực tập 2 (8 tuần) 3      

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế 8    8  

GRAD08 Khóa luận tốt nghiệp 8    8  

 

Các học phần thay thế Khóa luận tốt 

nghiệp: 3 học phần còn lại trong các 

học phần chuyên ngành – tự chọn. 

8   

 

 

 

Tổng cộng khối lượng toàn khóa: 127    109 18 

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

MÃ HP HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Kiến thức giáo dục đại cương 31         

 Lí luận chính trị - pháp luật 13         

PHI1001 Những NLCB của CN Mác Lênin 1 2   2             

PHI1002 Những NLCB của CN Mác Lênin 2 3     3           

PHI1003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2       2         

PHI1004 Đường lối CM của Đảng CSVN 3         3       

LAW1001 Pháp luật đại cương 3       3         
 Giáo dục thể chất 3         

PHG1001 Giáo dục thể chất 1 1* 1*        

PHG1002 Giáo dục thể chất 2 1*  1*       

PHG1003 Giáo dục  thể chất 3 1*   1*      

           

 Giáo dục quốc phòng 12         

NSG1001 Giáo dục quốc phòng – An ninh 8*   8*             

 Tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần) 2         

VLL1001 Tiếng Việt thực hành  2   2             

VLL1002 Soạn thảo văn bản nhật dụng  2 2        

 Toán - Tin học 8         



MÃ HP HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MAG2001 Toán cao cấp 3   3             

MAG2002 Xác suất thống kê - ứng dụng 3 3               

INT1001 Tin học ứng dụng 2 2               

 Ngoại ngữ 8         

ENG1001 Tiếng Anh cơ bản 1 2 2               

ENG1002 Tiếng Anh cơ bản 2 2   2             

ENG1003 Tiếng Anh cơ bản 3 2     2           

ENG1004 Tiếng Anh cơ bản 4 2       2         

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 77         

 Kiến thức cơ sở của ngành 28         

 Bắt buộc          

INT2001 Toán rời rạc 3 3               

INT2002 Lập trình căn bản 3 3               

INT2003 Kiến trúc máy tính 3   3             

INT2004 Mạng máy tính 3   3             

INT2005 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3   3             

INT2006 Nguyên lý hệ điều hành 3     3           

INT2007 Cơ sở dữ liệu 3     3           

INT2008 Công nghệ phần mềm 3     3           

 Tự chọn (2 trong 4 học phần)          

LAW2004 Pháp luật CNTT 3 3               

BSK2001 Phương pháp NCKH 3     3           

PHI2001 Logic học đại cương  3       3         

INT2009 Lịch sử phát triển ngành CNTT 3 3               

 
Kiến thức chung của ngành 

(Bắt buộc) 
20         

INT3001 Phân tích và thiết kế hệ thống 3       3         

INT3002 Lập trình hướng đối tượng 3     3           

INT3003 Lập trình trên Windows 3       3         

INT3004 Nhập môn An toàn thông tin 3     3           

INT3005 Đồ họa máy tính 3       3         

INT3006 Nhập môn Trí tuệ nhân tạo 3             3   

INT3007 Phân tích, thiết kế hướng đối tượng  3         3       

INT3008 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3         3       

INT3009 
Các vấn đề hiện đại của Khoa học 

máy tính 
3         3       

INT3010 Phát triển ứng dụng Web 3           3     

INT3011 Lập trình và quản trị Web 3         3       

INT3013 Ngôn ngữ lập trình Java 3           3     

INT3014 Quản lý dự án CNTT 3           3     



MÃ HP HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Kiến thức chuyên ngành 

(Tự chọn 4/12 HP) 
12         

INT3012.19 Khai phá dữ liệu và ứng dụng 3           3     

INT3015 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 3             3   

INT3016 Truyền thông đa phương tiện 3             3   

INT3017 Lập trình nâng cao 3             3   

INT3018 Ngôn ngữ lập trình VB.NET 3             3   

INT3019 Truy xuất thông tin 3             3   

INT3020 Xử lý ảnh 3               3 

INT3021 An toàn và an ninh mạng 3             3   

INT3022 Tương tác người máy 3             3   

INT3023 Công nghệ tri thức 3             3   

INT4020 Kỹ thuật sử dụng Latex 2               3 

INT4008 Quản trị Windows Server 3             3   

INT3024 Thương mại điện tử 3             3   

 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 4         

SKIL2 RL nghiệp vụ thường xuyên 2 1     1           

SKIL3 RL nghiệp vụ thường xuyên 3 1       1         

SKIL4 RL nghiệp vụ thường xuyên 4 1         1       

SKIL5 RL nghiệp vụ thường xuyên 5 1         1       

 Khối kiến thức tốt nghiệp 13         

APPR1 Thực tập 1 (4 tuần) 2           2     

APPR2 Thực tập 2 (8 tuần) 3               3 

 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần 

thay thế khóa luận 
8         

 Khóa luận tốt nghiệp 8        8 

 

Học phần thay thế Khóa luận: 3 học 

phần còn lại trong các học phần 

chuyên ngành – tự chọn. 

8        8 

Tổng cộng 127         

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình đào tạo ngành KHMT của trường Đại học Hạ Long được xây 

dựng trên cơ sở hướng dẫn tại văn bản hợp nhất của thông tư 14/2010/ TT- BGDĐT và 

thông tư 32/2013/TT - BGDĐT ban hành danh mục các nghề đào tạo cấp IV trình độ 

Đại học; Quyết định 43/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15/8/2007: ban hành quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Nội dung và thời lượng của chương trình đảm bảo những quy định được ban 

hành ở những văn bản, quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  



Chương trình đào tạo này là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, 

là quy định bắt buộc đối với các khoa chuyên môn thực hiện theo đúng nội dung 

chương trình đã xây dựng. 

Căn cứ chương trình đào tạo này, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm 

tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học 

phần và hồ sơ học phần theo quy định của nhà trường sao cho đảm bảo được mục tiêu, 

nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương, đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, ký duyệt đề 

cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, 

tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách 

nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các Phòng, Khoa, các Ban có trách 

nhiệm kiểm tra, thẩm định và Hiệu trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. 

Chương trình môn học của chuyên ngành sẽ được đánh giá, xem xét lại hằng 

năm nhằm phát hiện, sửa đổi những hạn chế và cập nhật tiến bộ khoa học để kịp đáp 

ứng nhu cầu thực tế của đơn vị tuyển dụng. 

Tổ chức dạy học theo Quy chế đào tạo và quy định của nhà trường. 

Chương trình đào tạo được công khai trên website, phần mềm đào tạo, phổ biến 

đến các khoa và sinh viên. Đề cương chi tiết từng học phần được giới thiệu khi bắt đầu 

giảng dạy học phần.  

10. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

10.1. Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 1   2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Ngoài chương Mở đầu giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin 

và một số vấn đề chung của môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc 

thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản 

về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 

chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-

Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 

2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

10.2. Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2   3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

- Nội dung: Nội dung học phần được cấu trúc thành 2 phần, 6 chương: Phần thứ 

hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, 



trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và 

triển vọng. 

10.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh      2 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin   

- Nội dung: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 

1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ 

chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh 

theo mục tiêu môn học. 

10.4. Đường lối CM của Đảng CSVN     3 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin   

- Nội dung: Môn học gồm 8 chương: Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam  và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương 2: Đường lối đấu tranh 

giành chính quyền (1930-1945); chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); chương 4: Đường lối công nghiệp hoá; 

chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; chương 7: Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; chương 8: Đường lối đối ngoại.  

       Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ 

bản có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. 

10.5. Pháp luật đại cương         3 tín chỉ  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần được kết cấu thành 8 chương. Trong đó, chương 1 và 

chương 2 trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước, pháp luật, về hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Từ chương 3 đến chương 8 trình bày khái niệm và các chế định 

pháp luật cơ bản của một số ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

10.6. Tiếng Anh cơ bản 1       2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần tiếng Anh 1 được xây dựng cho sinh viên bắt đầu học 

tiếng Anh và những sinh viên đã từng học tiếng Anh trước đó cần bổ sung, hoàn thiện 

kiến thức và kỹ năng tiếng Anh ở mức độ cơ bản. Chương trình cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng cơ bản và các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, 

nói, đọc, viết) ở dạng làm quen ban đầu với những chủ điểm quen thuộc như gia đình, 

cuộc sống hàng ngày, giải trí, học tập, nghỉ lễ, ăn uống.  



Khi kết thúc HP, sinh viên có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường 

nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân 

và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người 

thân/ bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng sẵn 

sàng hợp tác giúp đỡ. 

10.7. Tiếng Anh cơ bản 2       2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng anh cơ bản 1 

- Nội dung: Học phần tiếng Anh 2 được bố trí vào học kỳ 2 năm thứ nhất, sau 

khi sinh viên đã hoàn thành học phần Tiếng Anh 1 nhằm tiếp tục cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng cơ bản và các kỹ năng ngôn ngữ 

(nghe, nói, đọc, viết) với những chủ điểm trong cuộc sống hàng ngày và môi trường 

xung quanh, như gia đình, công việc, địa điểm, du lịch, mua sắm, giải trí, thể thao, môi 

trường, học tập.  

Khi kết thúc HP, sinh viên sẽ có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử 

dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản như các thông tin về gia 

đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm. Có thể trao đổi thông tin về những 

chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi 

trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 

10.8. Tiếng Anh cơ bản 3       2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 

- Nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, phát âm, 

văn hoá và kỹ năng tiếng, giao tiếp liên văn hoá cở mưc độ trên mức cơ bản. Kết thúc 

học phần người học có thể sử dụng Tiếng Anh tương đối độc lập với các chủ đề nghề 

nghiệp, học, sở thích, giải trí, hoài bão, dự dịnh và quan điểm. 

10.9. Tiếng Anh cơ bản 4       2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 3 

- Nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, phát âm, 

văn hoá và kỹ năng tiếng, giao tiếp liên văn hoá cở mưc độ trên mức nâng cao. Kết 

thúc học phần người học có thể sử dụng Tiếng Anh ở mức độc lập với các lĩnh vực 

trong cuộc sống và tranh luận, lý giải các vấn đề ở mức tương đối độc lập. 

10.10. Toán cao cấp        3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ma trận, định 

thức, hệ phương trình tuyến tính; quy hoạch tuyến tính; giải tích; phương trình vi phân. 

Rèn cho sinh viên kĩ năng tính định thức, ma trận, giải hệ phương trình tuyến tính, bài 



toán quy hoạch tuyến tính, phương trình vi phân để vận dụng vào nghiên cứu kiến thức 

chuyên ngành. 

10.11. Xác suất thống kê- ứng dụng     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Sinh viên biết các kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê. Cụ thế: 

Trong phần xác suất, sinh viên hiểu được bản chất của xác suất, các tính chất cũng như 

phương pháp tính xác suất một cách khoa học, hiểu được khái niệm đại lượng ngẫu 

nhiên, phân phối của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và 

một số phân phối hay gặp trong thực tế, những tính toán cơ bản với biến ngẫu nhiên 

theo nhiều chiều (véc tơ ngẫu nhiên) cũng như những hiểu biết nhất định về các dạng 

hội tụ của dãy các biến ngẫu nhiên. Trong phần Thống kê, sinh viên hiểu được các bài 

toán cơ bản của thống kê như bài toán ước lượng điển, ước lượng khoảng, bài toán 

kiểm định giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy… 

10.12. Tin học ứng dụng       2 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần Tin học ứng dụng là học phần bắt buộc, nằm trong khối 

kiến thức giáo dục đại cương. Học phần cung cấp kiến thức, rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng sử dụng hệ điều hành và các phần mềm tin học văn phòng thông dụng (soạn 

thảo văn bản, bảng tính điện tử, phần mềm trình chiếu). Bên cạnh đó, học phần trang 

bị một số kiến thức cơ bản về Internet, cách sử dụng trình duyệt Web để tìm kiếm 

thông tin và liên lạc qua thư điện tử. Học phần cũng giới thiệu thêm các ứng dụng và 

rèn luyện một số kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động nghề nghiệp phù hợp 

ngành đào tạo của sinh viên. Từ đó, sinh viên có khả năng sử dụng máy tính phục vụ 

học tập, nghiên cứu và những công việc cần ứng dụng CNTT trong nghề nghiệp sau 

này. 

10.13. Giáo dục thể chất 1       1 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần Giáo dục thể chất 1 (GDTC 1) cho sinh viên đại học 

không chuyên có 30 tiết, nhằm trang bị cho sinh viên những những kiến thức cơ bản 

về lí thuyết chung giáo dục thể chất và một số bài tập về điền kinh, thể dục nhằm phát 

triển thể lực chung cho sinh viên.  

10.14. Giáo dục thể chất 2       1 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1           



- Nội dung: Học phần giáo dục thể chất 2 (GDTC 2) cho sinh viên đại học 

không chuyên có 30 tiết, nhằm trang bị cho sinh viên những những kiến thức, kĩ năng 

cơ bản các bài tập về điền kinh, thể dục nhằm phát triển thể lực chung cho sinh viên.  

10.15. Giáo dục thể chất 3       1 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2           

- Nội dung: Học phần giáo dục thể chất 3 (GDTC 3) cho sinh viên Đại học 

không chuyên gồm có 30 tiết, trang bị cho sinh viên về kiến thức và kĩ năng 1 trong 3 

môn thể thao, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông nhằm phát huy năng khiếu, sở thích 

của sinh viên tạo nên sự hào hứng trong học tập và rèn luyện TDTT nâng cao sức 

khoẻ. 

10.16. Giáo dục quốc phòng – An ninh      8 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Lý luận cơ bản 

của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: Những vấn đề cơ bản học thuyết Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan 

điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã 

hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, một số nội dung cơ bản về lịch sử 

nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. 

10.17. Tiếng Việt thực hành 2 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Nội dung: Giới thiệu cho học sinh nắm đựoc các kiến thức cơ bản về bộ môn 

tiếng Việt, Bao gồm các kiến thức từ ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt và ngữ 

pháp văn bản đến kiến thức về phong cách tiếng Việt hiện đại. Học phần góp phần 

củng cố và phát triển các kỹ năng thực hành tiếng Việt ở mức độ cao (kỹ năng ghi 

chép bài giảng, bài nói, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật qua nghe hoặc đọc văn 

bản...). 

10.18. Soạn thảo văn bản nhật dụng     2 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Nội dung: Học phần này trình bày: Khái niệm và sơ lược lịch sử văn bản hành 

chính Việt Nam; Các loại văn bản hành chính, thẩm quyền ban hành văn bản, thể thức 

văn bản hành chính; Ngôn ngữ và văn phong hành chính; Quy trình soạn thảo và ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính 

thông dụng. 

 



10.19. Toán rời rạc        3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần Toán rời rạc là học phần bắt buộc, nằm trong khối kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Học phần được 

bố trí vào kỳ 2 của khóa học. Học phần có 6 chương, hướng tới trang bị cho sinh viên 

các kiến thức cơ bản sau: kiến thức về Toán rời rạc (Cơ sở logic, lý thuyết tổ hợp, các 

phương pháp đếm, quan hệ và đại số Bool); Lý thuyết đồ thị (Các khái niệm cơ bản 

của lý thuyết đồ thị và cây). 

10.20. Lập trình căn bản       3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Môn học này trình bày các khái niệm cơ bản: thuật toán, phương 

pháp biểu diễn thuật toán, các kỹ thuật lập trình cơ bản để cài đặt thuật toán thành 

chương trình trên máy tính. Sinh viên được tiếp cận các kiến thức về ngôn ngữ lập 

trình C và sử dụng ngôn ngữ lập trình C để giải quyết một số bài toán lập trình thông 

dụng. 

10.21. Kiến trúc máy tính       3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần Kiến trúc máy tính là học phần bắt buộc, nằm trong khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Học phần 

cung cấp kiến thức cơ bản về các cột mốc phát triển của kiến trúc máy tính, những 

nguyên lý cơ bản của máy tính; Các kiến thức về cấu tạo của bộ vi xử lí, bộ nhớ, các 

thiết bị ngoại vi, hệ thống vào ra của máy tính; Các kiến thức về các các cổng, các 

mạch điện tử cơ bản trong máy tính; Cách thức quản lí bộ nhớ ảo trong máy tính; Các 

kiến thức về các vi chương trình cho bộ vi xử lí, hiểu biết ban đầu về lập trình hợp 

ngữ. 

10.22. Mạng máy tính       3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần Mạng máy tính là học phần bắt buộc, nằm trong khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Học phần có 

7 chương, tập trung giới thiệu các nội dung như: mô hình tham chiếu các hệ thống mở 

OSI, mô hình TCP/IP, các kĩ thuật trong mạng LAN, WAN, mạng Internet và các dịch 

vụ trên Internet; giới thiệu về các kĩ thuật mạng trong LAN, các chuẩn IEEE 802.x, 

các thiết bị mạng và việc thiết kế và xây dựng mạng LAN, các kĩ thuật định tuyến và 

chọn đường trong kết nối liên mạng. Ngoài ra học phần còn giới thiệu một số kiến 

thức chuyên sâu về mạng như: An toàn và bảo mật mạng, kĩ thuật mạng riêng ảo, quản 

trị mạng. 



10.23. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là học phần bắt buộc, được 

bố trí vào học kỳ 3 của chương trình đào tạo (CTĐT). Học phần nằm trong khối kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Đây là học phần 

nền tảng giúp người học tiếp cận với các học phần về cơ sở dữ liệu, lập trình nâng cao, 

lập trình cơ sở dữ liệu, .... Học phần có 6 chương, tập trung giới thiệu: Các thuật toán 

giúp thực hiện các tác vụ tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu trong bộ nhớ máy tính; Cách phân 

tích, đánh giá tính hiệu quả các các thuật toán; Các cấu trúc dữ liệu cơ bản: cấu trúc 

danh sách liên kết, cây và các cấu trúc dữ liệu mở rộng khác; Từ đó, sinh viên vận 

dụng giải quyết các bài toán đơn giản. 

10.24. Nguyên lý hệ điều hành      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần Nguyên lý hệ điều hành là học phần bắt buộc, nằm trong 

khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Học 

phần được bố trí vào học kỳ 3 của khóa học. Học phần có 5 chương, giới thiệu các vấn 

đề: Tiến trình quản lý, điều phối, liên lạc; Quản lý hệ thống vào/ra và quản lý tập tin; 

Hệ thống đa chương, đa người dùng; Quản lý bộ nhớ; Quản lý các xử lý. 

10.25.  Cơ sở dữ liệu       3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần Cơ sở dữ liệu là học phần bắt buộc, được bố trí vào học 

kỳ 3 của chương trình đào tạo (CTĐT). Học phần nằm trong khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Đây là học phần nền tảng giúp 

người học tiếp cận với các học phần về phân tích - thiết kế hệ thống, phân tích – thiết 

kế hướng đối tượng, lập trình cơ sở dữ liệu, lập trình trên windows, ... Học phần có 5 

chương, tập trung giới thiệu về quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc của cơ sở dữ liệu, các 

mô hình phân cấp, mạng, liên kết thực thể, mô hình quan hệ; thiết kế cơ sở dữ liệu 

quan hệ, sự phụ thuộc dữ liệu và chuẩn hóa. Học phần này cũng nêu các bước xây 

dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu đặc tả của hệ thống và thực hành trên hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server. 

10.26. Công nghệ phần mềm      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần Công nghệ phần mềm là học phần bắt buộc, nằm trong 

khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Học 

phần được bố trí vào học kỳ 4 của khóa học. Học phần cung cấp các kiến thức về quy 

trình xây dựng và phát triển phần mềm, từ bước thu thập yêu cầu, phân tích thiết kế, 



lập trình, kiểm tra đến những vấn đề khi triển khai và bảo trì, nâng cấp phần mềm. 

Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu một số kiến thức cập nhật về phương pháp, kỹ thuật 

mới trong công nghệ phần mềm hiện nay. 

10.28. Phương pháp Nghiên cứu khoa học     3 tín chỉ 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Môn học được thiết kế với thời lượng 2 tín chỉ và nhằm mục đích 

cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản, bước đầu thực hiện các loại hình 

nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục như bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp, báo cáo khoa 

học, bài báo khoa học. Môn học được thiết kế theo các  nội dung cơ bản sau : 

Hệ thống khái niệm cơ bản : Khoa học, Nghiên cứu khoa học , các quan điểm 

tiếp cận về nghiên cứu khoa học. Một số nguyên tắc, yêu cầu khi thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học 

Quy trình tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học, thiết kế đề cương NC. 

Trình bày một công trình nghiên cứu khoa học các hình thức khác nhau như bài 

tập lớn, khoá luận tốt nghiệp, báo cáo khoa học. 

Môn học sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực 

hành, trong đó hoạt động thực hành chiếm phần lớn thời lượng môn học và dưới các 

hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, xê mi na ... 

 

10.29. Logic học đại cương       3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết:  

- Nội dung: Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về các qui tắc và hình thức tư 

duy nhằm vào nhận thức thế giới khách quan. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là làm rõ các 

điều kiện để đạt tới các tri thức chân thực, phân tích cấu trúc của quá trình tư duy, 

cung cấp các công cụ và phương pháp suy luận đúng đắn, khoa học. Vì vậy lô gíc là 

môn học cần thiết cho giáo sinh, dù là học các ban KHTN hay KHXH, giúp giảng viên 

bổ sung và hoàn chỉnh phương pháp suy luận trong nhận thức khoa học, điều này có 

tác dụng vừa mở rộng vốn văn hoá chung, vừa hỗ trợ cho việc giảng dạy của giảng 

viên. 

10.30. Lịch sử phát triển ngành CNTT      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin nhằm cung 

cấp cho người học những kiến thức về lịch sử ra đời của máy tính, quá trình phát triển 

của máy tính cũng như ngành Công nghệ thông tin; Những ứng dụng thực tế của máy 

tính và ngành công nghệ thôn tin phục vụ cho con người. 



10.31. Phân tích và thiết kế hệ thống      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành, cung cấp kiến thức cho sinh viên về các khái niệm, nguyên lý và các 

hoạt động nhằm cải tiến hay tạo mới một phần hay toàn bộ các chức năng tin học hóa 

trong HTTT của một tổ chức. Cụ thể, sinh viên được trang bị các kiến thức, khái niệm 

căn bản về phân tích thiết kế hệ thống thông tin nói chung và quy trình phân tích thiết 

kế hệ thống theo kỹ thuật phân tích thiết kế có cấu trúc. Các nội dung trong tâm bao 

gồm: khảo sát xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống về mặt dữ liệu và chức 

năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện chương trình. 

10.32. Lập trình hướng đối tượng     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần đi sâu giới thiệu cách tiếp cận hướng đối tượng đối với 

việc lập trình, với ngôn ngữ minh họa là C++. Mục tiêu là giúp cho sinh viên có được 

một hiểu biết tốt về các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng như đối tượng, 

lớp, phương thức, thừa kế, đa hình, và interface, đi kèm theo là các nguyên lý căn bản 

về trừu tượng hóa, tính mô-đun và tái sử dụng trong thiết kế hướng đối tượng. 

10.33. Lập trình trên Windows      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

- Nội dung: Trình bày phương pháp lập trình ứng dụng trên nền Windows, 

những kiến thức cơ sở áp dụng khi xây dựng một chương trình thực tế. Chương 1 trình 

bày về tổng quan lập trình trên Windows. Chương 2 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình 

C#. Chương 3 và 4 trình bày về lập trình GUI và WPF. Chương 5 trình bày xử lý văn 

bản. Chương 6 trình bày về lập trình GDI+. Chương 7 giới thiệu về Font, String và 

MDI. Chương 8 trình bày về đa tiến trình. 

10.34. Nhập môn An toàn thông tin     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về những nguyên 

nhân dẫn đến mất an toàn thông tin trong hệ thống thông tin. Từ đó, giới thiệu về cách 

lưu trữ hệ thống thông tin trên các thiết bị lưu trữ cũng như cách phòng chống virus và 

một số biện pháp, phương án an toàn thông tin như hệ thống tường lửa, hệ thống 

Proxy, IDS/IPS,... Ngoài ra, học phần cũng trang bị một số kiến thức về phương thức 

mã hóa và giải mã dữ liệu, một số kỹ thuật tấn công hệ thống thông tin, xây dựng và 

bảo vệ hệ thống thông tin trên máy tính, chính sách và pháp luật an toàn thông tin. 

10.35. Đồ họa máy tính       3 tín chỉ 



 - Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

 - Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức liên quan đến hiển thị 

hình ảnh trên máy tính như: quy trình hiển thị, các thuật toán vẽ những hình cơ bản, 

các phương pháp mô hình hóa đối tượng 3D, các phép biến đổi, kỹ thuật xén hình, kỹ 

thuật dựng hình, phối cảnh, kỹ thuật về chiếu sáng, kĩ thuật làm animation cơ bản, các 

phép biến đổi trên ảnh. 

10.36. Nhập môn Trí tuệ nhân tạo     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

- Nội dung: Cung cấp cho học viên các phương pháp biểu diễn tri thức và tư 

duy nghiên cứu phát triển các mô hình tri thức giúp thiết kế các cơ sở tri thức cho các 

ứng dụng thực tế. Môn học tập trung vào các phương pháp từ các phương pháp cơ bản 

như biểu diễn tri thức theo logic ví từ, hệ luật dẫn, mạng ngữ nghĩa đến các phương 

pháp mới như các mạng tính toán, mạng các đối tượng tính toán, .... Một số ứng dụng 

thực tế cũng được trình bày một cách đầy đủ chi tiết. 

10.37.  Phân tích thiết kế hướng đối tượng    3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức về các phương pháp để phân tích thiết 

kế một hệ thống. Học phần tập trung vào 2 thành phần quan trọng nhất của một hệ 

thống đó là các thành phần dữ liệu và xử lý. Đối với thành phần dữ liệu, học phần đề 

cập đến một cách tiếp cận khác về dữ liệu ở mức quan niệm. Các vấn đề cần đặt ra cho 

công việc phân tích thiết kế thành phần xử lý được trình bày cụ thể. Nội dung bao gồm 

môi trường phát triển hệ thống, UML và công cụ phát triển, các phương pháp xác định 

yêu cầu, phân tích và thiết kế hướng đối tượng. 

10.38. Tiếng Anh chuyên ngành CNTT     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng anh cơ bản 4 

- Nội dung: Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin là học 

phần bắt buộc, nằm trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở 

của nhóm ngành. Học phần có 12 đơn vị kiến thức, hướng đến phát triển các kỹ năng 

đọc, nói và viết đúng các thuật ngữ thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. 

Thông qua học phần này, sinh viên có thể nhận diện các đối tượng thuộc máy tính và 

CNTT. 

10.39. Các vấn đề hiện đại của KHMT     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học ứng dụng 

- Nội dung: Học phần Các vấn đề hiện đại của Khoa học máy tính là học phần 

bắt buộc, nằm trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của 



nhóm ngành. Học  phần  được bố trí vào học kỳ 5 của khóa học. Học phần có 2 phần  

kiến thức cơ bản, trình bày các vấn đề hiện đại đã, đang và có khả năng phát triển 

trong ngành Khoa học máy tính. Đồng thời, sinh viên được tiếp cận ít nhất một chủ đề 

đang được quan tâm. Chủ đề này được có thể thay đổi theo mỗi năm học và chủ yếu 

do giảng viên quyết định. Nội dung của các chủ đề thường hướng theo các vấn đề hiện 

đại, phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của ngành học. 

10.40. Phát triển ứng dụng Web      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu 

- Nội dung: Học phần Phát triển ứng dụng web là học phần bắt buộc, nằm trong 

khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Học 

phần được bố trí vào học kỳ 6 của khóa học. Học phần có 5 chương, giới thiệu các 

kiến thức cơ bản liên quan xây dựng ứng dụng web. Nội dung cụ thể gồm: khái niệm 

về ứng dụng web, kiến trúc ứng dụng web, mô hình client - server, vai  trò của web 

server và web client, HTTP và URL. Bên cạnh đó, học phần  đi sâu vào vai trò thông 

dịch của trình duyệt, sử dụng HTML, CSS và javascript, DOM để tạo nội dung web. 

Ngoài ra, học phần giới thiệu các công nghệ web động đang được sử dụng rộng rãi, mô 

hình ba tầng, ngôn ngữ lập trình tạo web động,  thao  tác với cơ sở dữ  liệu, xử lý hợp 

thức, phiên, cookie, xác thực và an ninh, webservice và xử lý nâng cao với AJAX. 

10.41. Lập trình và quản trị Web     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu 

- Nội dung: Học phần Lập trình web là học phần bắt buộc, khối kiến thức 

chuyên ngành của chương trình đào tạo. Học phần trang bị cho người học kỹ năng 

tổng hợp các kiến thức về lập trình web, thao tác cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ 

thống, an toàn bảo mật thông tin, quản trị mạng, đồng thời tiếp cận môi trường phát 

triển các ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET để xây dựng một ứng dụng web cụ 

thể. 

10.42. Ngôn ngữ lập trình Java      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng 

- Nội dung: Học phần Ngôn ngữ lập trình Java là học phần bắt buộc, nằm trong 

khối kiến ngành. Học phần cung cấp kiến thức và chú trọng rèn kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ lập trình Java cơ bản với các kiểu dữ liệu, các phép toán, các câu lệnh, xử lý ngoại 

lệ, lớp và đối tượng, kế thừa và đa hình. Từ đó, sinh viên có thể viết và thực thi các 

chương trình Java. Ngoài ra, sinh viên cũng được làm quen với lập trình giao diện để 

có thể tạo được các giao diện đơn giản cho chương trình. 



10.43. Quản lý dự án CNTT      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng 

- Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, 

quản lý và điều hành các dự án CNTT và một số kiến thức, kỹ năng để tổ chức và 

tham gia đấu thầu dự án CNTT. Học phần cũng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm 

việc theo nhóm và kỹ năng lãnh đạo nhóm dự án. Đây là một mảng kiến thức quan 

trọng, giúp sinh viên có khả năng tham gia thực hiện và quản lý các dự án CNTT sau 

khi ra trường. 

10.44. Khai phá dữ liệu và ứng dụng     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

- Nội dung: Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là học phần bắt buộc, được 

bố trí vào học kỳ 6 của chương trình đào tạo (CTĐT). Học phần nằm trong khối kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức cơ sở của nhóm ngành. Học phần có 8 

chương, cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ thuật khai phá dữ liệu để rút trích 

các tri thức quí báu từ các kho dữ liệu. Mối quan hệ giữa tri thức rút trích và tiến trình 

ra quyết định, hoạch địch chính sách sẽ được thảo luận với nhiều ứng dụng thực tế. 

Trong học phần này, sinh viên sẽ tìm hiểu các chủ đề: 

+ Vai trò của khai phá dữ liệu trong bối cảnh tràn ngập dữ liệu.  

+ Chuẩn bị dữ liệu như thế nào để đạt kết quả khai phá dữ liệu tốt.   

+ Các nhiệm vụ của khai phá dữ liệu: dự đoán hay mô tả dữ liệu và kèm theo 

các ứng dụng thực tế.  

+ Các vấn đề cần quan tâm, giải quyết trong lĩnh vực khai phá dữ liệu.. 

10.45. Cơ sở dữ liệu đa phương tiện     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu 

- Nội dung: Học phần Cơ sở dữ liệu đa phương tiện là học phần tự chọn, nằm 

trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. 

Học phần được bố trí vào học kỳ 7 của khóa học. Học phần có 6 đơn vị kiến thức, 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tổ chức dữ liệu đa phương tiện và xử lí dữ liệu 

đa phương tiện. Các khái niệm cần thiết đối với dữ liệu đa phương tiện như  đặc trưng 

mức thấp, mức cao của dữ liệu, lấy chỉ số dữ liệu, hỏi dữ liệu đa phương tiện theo nội 

dung và theo dữ liệu meta. Sinh viên được thực hành trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu để 

thể hiện chức năng xử lý dữ liệu đa phương tiện. 

10.46. Truyền thông đa phương tiện     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu 

- Nội dung: Học phần Truyền thông đa phương tiện là học phần tự chọn, nằm 



trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. 

Học phần được bố trí vào học kỳ 7 của khóa học. Học phần có 7 đơn vị kiến thức, gồm 

những kiến thức cơ bản về truyền thông đa phương tiện. Các chủ đề trong khóa học 

bao gồm: công nghệ mã hóa ảnh/video, truyền dữ liệu đa phương tiện theo dòng và mô 

tả, phân tích, trích rút nội dung đa phương tiện. 

10.47. Lập trình nâng cao       3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần Lập trình nâng cao là học phần tự chọn, nằm trong khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. Học phần 

được bố trí vào học kỳ 7 của khóa học. Học phần có 10 đơn vị kiến thức, giới thiệu 

chuyên sâu về các kỹ thuật lập trình cơ sở và nâng cao. Nội dung kiến thức bao gồm: 

Các vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++ như môi trường lập trình, các khai 

báo, cấu trúc dữ liệu, biến, các toán tử, cú pháp biểu thức; Các luồng dữ liệu vào ra; 

Các cấu trúc điều khiển; Các cấu trúc dữ liệu: struct, con trỏ, mảng, xâu, tập tin; Hàm; 

Khái niệm lớp và đối tượng, các kỹ thuật viết chồng, thừa kế, đa hình; Các chỉ thị tiền 

xử lí;  Lập trình trên nhiều tập tin. 

10.48. Ngôn ngữ lập trình VB.NET     3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản 

- Nội dung: Học phần Ngôn ngữ lập trình VB.NET là học phần tự chọn, nằm 

trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. 

Học phần được bố trí vào học kỳ 7 của khóa học. Học phần có 7 đơn vị kiến thức, 

trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ lập trình VB.NET, về kiến trúc 

.NET, về công cụ phát triển các ứng dụng từ ứng dụng trên Windows đến ứng dụng 

mạng. Đây là môn học giúp sinh viên hình thành phương pháp lập trình các ứng dụng 

trên nền công nghệ .NET Framework. 

10.49. Truy xuất thông tin      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu 

- Nội dung: Học phần Truy xuất thông tin là học phần tự chọn, nằm trong khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. Học phần 

được bố trí vào học kỳ 6 hoặc học kỳ 7 của khóa học. Học phần có 4 đơn vị kiến thức, 

giới thiệu những kiến thức căn bản trong lĩnh vực truy xuất thông tin, bao gồm: các mô 

hình truy xuất thông tin, các phương pháp lập chỉ mục, mô hình không gian véc-tơ và 

phương pháp đánh giá mô hình truy xuất thông tin. Ngoài ra, sinh viên được hướng 

dẫn để thực hiện một đồ án môn học. 

10.50. Xử lý ảnh        3 tín chỉ 



- Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

- Nội dung: Học phần Xử lý ảnh là học phần tự chọn, nằm trong khối kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. Học phần được bố trí 

vào học kỳ 8 của khóa học. Học phần có 7 đơn vị kiến thức, giới thiệu về bản chất ánh 

sáng và quá trình hình thành hình ảnh trong hệ thống thị giác của con người. Dựa  trên  

cơ  sở này,  các kỹ  thuật  thu nhận, hiển  thị và biểu diễn  ảnh  số được trình bày. Một 

số vấn đề thường gặp trong xử lý ảnh như nâng cao chất lượng ảnh, nén ảnh, xử  lý  

ảnh màu  số  cũng được đề  cập. Thông qua học phần này, sinh viên có  thể hiểu được 

các vấn đề chuyên sâu trong  lĩnh vực xử lý ảnh cũng như việc áp dụng trong thực tiễn. 

10.51. An toàn và an ninh mạng      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Mạng máy tính 

- Nội dung: Học phần An toàn và an ninh mạng là học phần tự chọn, nằm trong 

khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. Học 

phần có 7 đơn vị kiến thức, giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng, trong 

đó chú trọng vào các phương pháp và chuẩn công nghệ đã được sử dụng rộng rãi để 

đảm bảo an toàn cho các dữ liệu truyền trên mạng. Cụ thể: Chương đầu giới thiệu 

chung về học phần. Chương 2 và chương 3 trình bày các giải thuật và giao thức mật 

mã học cơ sở như mật mã đối xứng và khóa công khai, xác thực thông báo, hàm băm, 

và chữ ký số. Từ chương 4 đến chương 7 giới thiệu các nội dung chính về các ứng 

dụng và chuẩn an ninh mạng quan trọng như hệ thống xác thực người dùng Kerberos, 

chứng thực khóa công khai X.509, chuẩn an ninh giao vận SSL/TLS, giao thức truyền 

thông an toàn SSH, chương trình an ninh thư điện tử PGP, chuẩn an ninh thư điện tử 

S/MIME, và tính năng an ninh IP. 

10.52. Tương tác người máy      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

- Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên Tâm lý nhận thức của con người 

trong giao tiếp và xử lý; Nhân tố máy tính trong tương tác người máy; kiến thức cơ sở 

về tương tác người máy và phân tích, thiết kế giao tiếp người dùng như các yếu tố then 

chốt trong việc giao tiếp giữa người dùng và máy tính, các khái niệm, các kỹ thuật 

tương tác, quy trình xây dựng hệ tương tác. 

10.53. Công nghệ tri thức       3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

- Nội dung: Học phần Công nghệ tri thức là học phần tự chọn, nằm trong khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. Học phần có 

4 đơn vị kiến thức, cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ tri thức và máy học. Gồm: 



Khái niệm về công nghệ tri thức và các vấn đề, các ứng dụng của nó; Một số vấn đề, 

phương pháp và kỹ thuật cơ bản của công nghệ tri thức; Khái niệm về máy học và các 

vấn đề, các ứng dụng của công nghệ tri thức; Một số vấn đề, phương pháp và kỹ thuật 

cơ bản trong máy học; Nghiên cứu một số case study. 

10.54. Kỹ thuật sử dụng Latex      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học ứng dụng 

- Nội dung: Latex là một hệ thống soạn thảo rất phù hợp cho việc tạo ra các bài 

báo, báo cáo, luận văn, sách, hoặc các bài trình diễn. Latex còn cho phép chèn các 

hình ảnh, bảng biểu, công thức toán học vào văn bản chữ mà vẫn giữ được định dạng 

trang. Các tài liệu soạn thảo bằng latex có chất lượng định dạng cao, trông đẹp mắt và 

chất lượng bản in rất tốt. Trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, nhiều sinh viên 

cũng đã bắt đầu làm quen và sử dụng latex để làm luận án hay các bài báo cáo, đặc 

biệt khi luận án và các báo cáo có liên quan nhiều đến biểu thức toán học. 

10.55. Quản trị Windows Server      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình trên Windows  

- Nội dung: Học phần Quản trị Windows Server là học phần tự chọn, nằm trong 

khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. Học 

phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về Hệ điều hành Windows Server; 

Cài đặt và quản trị Actice Directory; Quản lý tài khoản người dùng và nhóm; Chính 

sách hệ thống; Dịch vụ lưu trữ; Quản trị cơ cở hạ tầng mạng như dịch vụ DHCP, DNS, 

FPT, Web. 

10.56. Thương mại điện tử      3 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Mạng máy tính 

- Nội dung: Học phần Thương mại điện tử là học phần tự chọn, nằm trong khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức chuyên sâu của ngành. Học phần 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: lợi ích, nền tảng, 

các mô hình, các hình thức ứng dụng, cơ sở hạ tầng để phát triển thương mại điện tử, 

thanh toán điện tử, an toàn trong giao dịch thương mại điện tử, xây dựng giải pháp 

thương mại điện tử cho doanh nghiệp... 

10.57. RL nghiệp vụ thường xuyên 2      1 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học ứng dụng 

- Nội dung: Học phần Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 là học phần bắt 

buộc thuộc khối kiến thức Thực tập. Học phần cung cấp kiến thức và rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng sử dụng và khai thác một số kỹ thuật nâng cao của các phần mềm tin 

học văn phòng như: sử dụng chức năng trộn thư, Track Changes trong Word, Macro 



và Pivot Table trong Excel, kỹ thuật Trigger trong PowerPoint,...  Từ đó, sinh viên có 

khả năng sử dụng tối hơn các phần mềm văn phòng phục vụ việc học tập, nghiên cứu 

và những công việc cần ứng dụng CNTT trong nghề nghiệp sau này. 

10.58. RL nghiệp vụ thường xuyên 3      1 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Mạng máy tính, Kiến trúc máy tính 

- Nội dung: Học phần Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 3 là học phần bắt 

buộc. Học phần được bố trí vào kỳ 4 của khóa học. Học phần gồm có 4 phần, hướng 

tới trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản sau: kiến thức về cài đặt phần mềm máy 

tính,  các kỹ năng cơ bản để sửa chữa máy tính, kiến thức về điều hành và quản trị 

mạng. 

10.59. RL nghiệp vụ thường xuyên 4      1 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản, Phân tích thiết kế hướng đối tượng. 

- Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức về các công nghệ phát triển phần 

mềm và cách thức để quảng bá một sản phẩm phần mềm. 

10.60. RL nghiệp vụ thường xuyên 5      1 tín chỉ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức và rèn kỹ năng học Photoshop, Corel 

draw là hai phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp đang được sử dụng rộng rãi 

nhằm giúp các bạn thiết kế, tạo dáng mẫu sản phẩm hay chỉnh sửa ảnh với các chức 

năng thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. 

 

 


