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COng nghQ th6ng tin (Information Technology)

D6i hgc (kf su )

C6ng nghe th6ng tin ME nginh:7480201

2. Hudmg df,n thrpc hiQn:
Chuong trinh ddo t4o d4i hqc hQ chinh quy nganh c6ng ngh$ th6ng tin (ddo t4o

ki su) cta Trudng Dai hgc Ki6n Giang dugc xdy dpg c6n ct Theo Th6ng tu
22/20I7|TT-BGDDT ngdy 06 th6ng 09 ndm 2017 cria BQ trutuig B0 Gi6o dUc vd Ddo

t4o vd Quyi5t dinh sO 277IQD-EHKG ngdy 17/7l2}l8 cria HiQu truong Trudrng Eqi hgc

Ki€n Giang vA viQc ban hdnh Quy chiS dio t4o d4i hgc, cao dlng hQ chinh quy theo hQ

th5ng tin chl vi Quytit tlinh s5 374/QD-DHKG ngdy 191612019 cria HiQu truong
Trulng D4i hgc Ki€n Giang vA viQc stla d6i, b6 sung mQt sii diAu cria Quy chiS ddo t?o

d4i hgc, cao dlng h0 chinh quy theo h€ th6ng fin chi;cria HiQu truong Trudng Dai hgc

Ki€n Giang ban hanh Quy etinh ddo t4o <lpi hqc vd cao d6ng h0 chinh quy theo h$

thdng tin chi cria Trudng Dai hgc Ki6n Giang.

. 1. KhSi lugmg ki6n thrrirc toin khof : 150 tfn chi (Kh6ng bao gdm 11 tin chi hoc
phtfrn Gido duc th€ chiit vd Gido duc qu(ic pkdng-an ninh)
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KhOi lugng kitin thtlc cria kho6 hqc 4 n[m li 150 tin chi (Kh6ng tinh c6c hgc

pnan CnfC vd GDQP) duo. c phen biS trong t hgc ky. K6 ho4ch gi6ng d4y duqc dU

kii5n nhu sau:

{i
r 
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t.

rf no4.cn GrANG D4.Y

Hqc ky MHP TGn hgc phAn Tin chl Ghi chni

1

15 TC

Z;0s005 Tri6t hqc M6c -L6nin 3

A0502t Lf thuy6t x6c su6t th6ng kO To6n 3

G05098 Lflp trinh cln bin 4

A05005 Ph6p luflt <I4i cuong 2

Aos008 Gi6o duc th6 ch6t I (di6n kinh)

Fos010 Tiiing Anh I 3

2
15 TC

205001
Du&ng l6i qu6c phdng vi An ninh cria D6ng
cOne sen Vi€t Nam

z;05006 Kinh t6 chfnh tri M6c - L6nin 2

Aos009 Gi6o dpc thd chdt2

c06099 C6u tr0c dt liOu 4

G06009 Kitin trfc m6y t(nh 3

G06010 Nguy6n $ hQ tti6u hanh 3

F0501 I Ti6ng Anh 2 3

3
18 TC

205007 Chri nghia xA hQi thoa hgc 2

Z;05004 Hi6u bitit chung vA qudn, binh chring

205003 Qudn sg chung, chi€n thu6t, kI thu6t bAn
srine nein vi srl duns lmr dan

Z;0s002 COng t6c qui5c phdng vi an ninh

4.05010 Gi6o dpc th6 ch6t 3

G06r11 To6n r&i rac - CNTT 3

c06101 Lflp trtnh hudng d5i tuqng 3

G06103 Co s0 dt li€u 4

G06100 MAng fn6y tihh 3

F05012 Tii5ng anh 3 3
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18 TC

A05003 Tu tutuig U6 Ctri Minh 2

G06022 Java 3

G06102 Phen tich vi ttriiSt t6 thuflt to6n 3

G06024 Anh vln chuy6n nginh CNTT 3

G07107 HQ qu6n tri co sd d0liQu 4

Hgc phdn tg chgn 3

G06122 Mqch vd tin hi€u 3 cNt

G06013 NhAp mdn C6ng nghQ phdn mim 3 CN2

t
16 TC

G07104 Phan tfch vd ttri6t t<6 hQ th6ng th6ng tin 3

20s008 Lich sir Eang cQng sin Vi€t Nam 2

G07110 Lflp trinh Web 3

G26016 Lf thuyi5t 0O tfri 3

G26021 Phuong ph6p nghiEn crlu khoa hqc - CNTT 2

H7c phdn ty chgn 3

G27039 Phdt trtdn phdn mim md ngudn md 3

CN2G27045 Phdt tridn tbng dung ffAn Windows 3

G27044 Phdt tridn ilmg dyng ffAn lirux 3

G07069 Quan tri mgng ffAn linux 3

CNIG07040 Quin tri mqng windows 3

G07041 Quan tri mgng 3

6
16 TC

G07105 Tri tue nhdn tpo 4

H4c phdn tg chgn t2

G07106 Thtdt kA vd cdi ddt mqng 3

CNI

G07109 LQp trinh mqng 3

G07124 Cdng nghQ Multimedia 3

G07125 Thtdt nii ne thiing nhrtng 3

G07084 X* li dnh vd thi gitic mdy tinh 3

G26023 Ng6n ngtt m6 hinh h6a 3 CN2

i
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G07126 Kho dii li€u vd OLAP 3

G07127 Co s0 dfi li€u NoSQL 3

G07128 Co sd dii li€u da phuong tiQn 3

G28054 Giao di€n ngudi - mdy 3

7
19 TC

G27032 An todn hQ thSng 3

Ct27049 Thpc tgp ngh6 nghiQp 4

G27050 Ni6n lu0n co s& - CNTT 3

H4c phdn ty chgn 9

G27027 Di€n todn ddm mdy 3
CNI

G07129 Phdt tridn ilmg dltng IoT 3

G07081 Ldp trinh nhing 3

G07147 Kf thw|t phdt hi€n tdn cilng mqng 3

G07130 CdngnghQ ti thrhc 3

CN2G07131 HQ chuyln gia 3

G071i2 H€ hd trq ra qttydt dlnh 3

G07108 H€ thiins th6ng tin dia t!, 3

8
t7 TC

Hgc phdn tqr chgn 3

G06139 Mdy hec 3
CNI

G0613i C6ng ngh€ BlockChain j

G06143 Cdc c6ng ngh€ *ng dltngweb j
CN2

G06144 Kidm th* phdn mim 3

I

Hgc phfrn tg chgn 11

G080s8 An ninh mqng 3

CNl

G07r38 Cdng nghQ VoIP 2

G28065 Khai phd dii liQu 3

G07086 Mqng khdng ddyvd di ttQng 3

G07108 H€ thiin7 th6ng tin itia li 3

G07148 Gidi quyiit vd itdnh Si(i hi€undng mqng 3



G07149 X* li, dfr li€u lon 3

G07140 Matlab 2

CN2

G07141 Ldp trinh Python 3

G07142 Lqp trinh ngdn ngii R 3

G07145 Tim kiAm th6ng tin 3

G07146 Md hinh h6a quyit ctinh 3

G07150 Ldp trinh cho thiift bi di dOnS 3

G07084 X,h li dnhvd thi gitic mdy tfnh 3

G07137 Xh U ngdn ngft ttt nhiAn 3

9
16 TC

Hgc phdn tg chgn 6

G08057 Quan U dw dn phdn mim 3

CNlG07I4s Tim kidm th6ng tin 3

G07150 Tudng l*a 3

G080s9 C6ng nghQ web 3

Ci12)
'{,l

G07134 C6ng nghe J2EE 3

G08057 Quan U du dn phdn mim 3

H4c phdn tg chgn 10

G28051 Kh6a Mdn llt,nghiQp t0

G280s2 r$n:,lufu,tWnqh@ - CNrr 4

G280s3 3

G08059 COng rrghQ web'
;!

j

G07140 Matlab 3

G07Ist Quan tri Co sd dfi lieu 3

G0713s LQp trinh cho thidt bi di d/n7 3

G07152 An todnvd bdo mQt th6ng tin 3

G28061 LQp trinh song song 3

G07136 Xh ry tiiing n6i 3

G07124 Cdng nghQ Multimedia 3
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G07149 Xit li, dii li€u lon 3

G07129 Phdt trtdn ilng dung IoT 3

G07139 Mdy hpc 3

G07145 Tim kidm th6ng tin j

\&"

Ghi chti: CNt ld chuyAn ngdnh mqng truyin th6ngvd t1r dSng h6a

CN2 ld chuyAn ngdnh hQ th6ng thing tin vd cilng nghQ pluin mdm

Hai chuyAn ngdnh ndy sinh viAn c6 thd than lchdo nhdm hoc phdn dd hoc tfip cho phit hqp
khdng bdt bu\c chon theo nh6m chttyAn ngdnh. Sinh viAn c6 thd chon biit ki hoc phdn nao
trong nh6m ttt chen cita hai chuyAn ngdnh trAn ilA dfi tln chi tich lfiy.

Cin crt vio chuorg trinh ddo tao sinh vi6n tham kh6o f ki6n cria ci5 v6n hqc tQp

A6 Bp k6 ho4ch hgc t$p cho todn kh6a hgc cho pht hqp. Tnrdc khi bit dAu hgc ky,Nhe
truong th6ng b6o lich hgc du kii5n cho tung ngdnh, danh s6ch c6c hgc ph6n bft buQc vd

tg chgn dp kitin, tim cdn cf et6 sinh vi6n dang ky ktr5i tuErg hqc 6p.

Ngoii c6c hgc phan da tich lfly, d6 dat dugc mpc ti€u t6t nghigp sinh vi6n phii
tich lfly chimg chi k! ndng m6m, chuAn diu ra ngo4i ngtl, tin hgc theo quy dffi cria

Truong.

Chuong trinh dio t4o c6 th6 ttugc diAu chinh theo quy ttinh tai Khotui I - Di6u 8,

Th6ng fi 0712015/TT-BGDDT ngiy 16 th6ng 04 ntrm 2015 cl&ra B0 Trudng BQ Gi6o

duc vd Ddo t?o cho pht hqp vdi sg ph6t tri6n kinh t6 xA hQi cria d6t nudc vn hQi nhAp.

KrffifrtuflBr/&rc lP?-
PHod,tHt,Tguwg

r.lguySn Y[n Thhnh
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên Chương trình:  Công nghệ thông tin (Information Technology) 

Ngành đào tạo:  Công nghệ thông tin  

Mã ngành:  7480201 

Trình độ đào tạo:  Đại học (kỹ sư ) 

Loại hình đào tạo:  Chính quy 

(Ban hành tại Quyết định số       /QĐ-ĐHKG, ngày     tháng    năm 20...   

của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang) 

1. Mục tiêu 

  1.1 Mục tiêu chung: 

Chương trình kỹ sư CNTT cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt 

động giáo dục để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng 

cơ bản và cần thiết nhằm đạt được về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp 

ứng nhu cầu xã hội. 

Đào tạo kỹ sư ngành CNTT cung cấp cho xã hội đội ngũ chuyên môn khoa 

học có phẩm chất chính trị tốt, có bản lĩnh chuyên môn và các lĩnh vực chuyên sâu 

về CNTT nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh té-xã hội của địa phương và 

vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Sinh viên sau khi ra trường có khả năng nghiên 

cứu độc lập, tham gia tư vấn, tham mưu phát triển ứng dụng CNTT trong mọi 

ngành, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở các trình 

độ cao hơn. 

 1.2 Mục tiêu cụ thể: 

 1.2.1. Về kiến thức 

 Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

 Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân 

văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào chuyên ngành đã đào tạo; 
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 Có kiến thức về cơ sở về toán chuyên ngành công nghệ thông tin; lập trình 

máy tính và phát triển phần mềm; quản lý nguồn tài nguyên, Kiến trúc máy 

tính và hệ điều hành, Phân tích - thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển 

Công nghệ Web, Khai thác dữ liệu, truyền và lưu trữ dữ liệu số, ứng dụng 

công nghệ Mạng máy tính, An toàn và bảo mật thông tin. 

 Có khả năng thiết kế các giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao 

khả năng lãnh đạo, quản lý của cơ quan / tổ chức. 

1.2.2. Về kỹ năng 

 Kỹ năng quản lý đề án công nghệ thông tin: Thu thập, tìm hiểu, phân tích và 

tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ 

công tác xây dựng dự án CNTT và phát triển phần mềm. 

 Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì quản lý và khai thác các hệ thống mạng 

truyền thông máy tính, bảo mật dữ liệu và phục hồi hệ thống. 

 Có khả năng xử lý dữ liệu mơ hồ, không chắc chắn, hệ hỗ trợ dự báo, ra 

quyết định quyết định thông qua chương trình trên máy tính phục vụ công tác 

quản lý, điều hành, dịch vụ xã hội… 

 Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và cộng đồng.  

 Giao tiếp và truyền đạt tốt thông tin trong chuyên môn.  

 Thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.  

 Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và quản lý.  

 Quản lý và lãnh đạo nhóm. 

1.2.3. Về thái độ 

 Có tinh thần hướng nghiệp, tâm huyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm 

trong nghề nghiệp. 

 Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn , có ý thức tác phong công 

nghiệp. 

 Có phương pháp làm việc khoa học sáng tạo và tiếp cận những tiến bộ khoa 

học kỹ thuật tiên tiến về nghành công nghệ thông tin. 

1.2.4 . Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước; Công ty phần mềm (nghiên 

cứu, thiết kế, gia công, kiểm định phần mềm, kinh doanh sản phẩm công 

nghệ thông tin, các cơ sở tư vấn xây dựng các dự án CNTT về hệ thống 
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thông tin; thiết kế, xây dựng, quản trị mạng, an ninh mạng; thiết kế web; xử 

lý ảnh…);  

 Các cơ sở đào tạo chuyên viên nghiên cứu và ứng dụng CNTT ở các Viện, 

Trung tâm nghiên cứu…;  

 Các đơn vị thông tin và truyền thông… 

2. Chuẩn đầu ra  

2.1. Kiến thức 

2.1.1 Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

có các kiến thức về Giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất. 

2.1.2 Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - 

nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào chuyên ngành 

đã đào tạo; 

2.1.3 Trình độ ngoại ngữ: đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu Châu Âu 

hoặc tương đương các ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT quy định; 

2.1.4 Nắm vững các kiến thức cơ sở về toán chuyên ngành công nghệ thông 

tin; kiến thức về điện tử, tự động hóa; lập trình máy tính và phát triển 

phần mềm; các công cụ ứng dụng trong công tác văn phòng, kỹ thuật. 

Có kiến thức về dữ liệu, thông tin, và tri thức. 

2.1.5 Nắm vững các kiến thức, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng 

công nghệ thông tin vào lĩnh vực thực tế xã hội đòi hỏi. 

2.1.6 Có kiến thức về quản lý nguồn tài nguyên, Kiến trúc máy tính và hệ 

điều hành, Phân tích - thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển 

Công nghệ Web, Khai thác dữ liệu, truyền và lưu trữ dữ liệu số, ứng 

dụng công nghệ Mạng máy tính, An toàn và bảo mật thông tin, Cơ sở 

tính toán thông minh… 

2.1.7 Có khả năng thiết kế các giải pháp sử dụng các công nghệ tiên tiến và 

ứng dụng các công nghệ vào các lĩnh vực trong cuộc sống. 

2.2. Kỹ năng: 

 

2.2.1 Biết áp dụng các kiến thức cơ bản về toán và cơ sở ngành vào chuyên 

nghành và các kỹ năng về lập trình và sử dụng ngôn ngữ lập trình. 
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2.2.2 Sử dụng tư duy giải thuật để phân tích và giải quyết các vấn đề mới 

trong quá trình xây dựng phần mềm và các lĩnh vực trong cuộc sống. 

2.2.3 Kỹ năng quản lý đề án công nghệ thông tin: Thu thập, tìm hiểu, phân 

tích và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần 

mềm để phục vụ công tác xây dựng dự án CNTT và phát triển phần 

mềm, phát minh, thực nghiệm và xây dựng các giải pháp mới đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế về CNTT và truyền 

thông tiên tiến. 

2.2.4 Có kỹ năng tích hợp hệ thống, xử lý dữ liệu phục vụ các bài toán 

thống kê, xử lý, nhận dạng dữ liệu ảnh, tiếng nói… 

2.2.5 Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì quản lý và khai thác các hệ thống 

mạng truyền thông máy tính, bảo mật dữ liệu và phục hồi hệ thống. 

2.2.6 Xử lý dữ liệu mơ hồ, không chắc chắn, hệ hỗ trợ dự báo, ra quyết định 

quyết định thông qua chương trình trên máy tính phục vụ công tác 

quản lý, điều hành, dịch vụ xã hội… 

2.2.7 Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và cộng đồng.  

2.2.8 Giao tiếp và truyền đạt tốt thông tin trong chuyên môn.  

2.2.9 Thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

2.2.10 Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và 

quản lý.  

2.2.11 Quản lý và lãnh đạo nhóm. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 

2.3.1 Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;  

2.3.2 Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;  

2.3.3 Khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau;  

2.3.4 Khả năng đưa ra phát triển các sản phẩm phầm mềm, phân tích - thiết 

kế và quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống và đưa ra các kết luận 

nhằm cải tiến nâng cao an toàn hệ thống cho doanh nghiệp. 

2.3.5 Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.  
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

1 

Z05005 Triết học Mác – 
Lênin 

x                       

A0502

7 

Lý thuyết xác 

suất thống kê 

Toán 

 x      x                

G05098 
Lập trình căn 

bản 
 x      x                

A0500

5 

Pháp luật đại 

cương 
x                       

A0500

8 

Giáo dục thể 

chất 1 (điền 

kinh) 

x                       

F05010 Tiếng Anh 1   x                  x x x 

2 

Z05001 

Đường lối 

Quốc phòng và 

An ninh của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

x                       

Z05006 Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
x                       

A0500

9 

Giáo dục thể 

chất 2 
x                       

G06099 
Cấu trúc dữ 

liệu 
x   x    x x     x x    x x    
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

G06009 
Kiến trúc máy 

tính 
x   x  x  x x     x x    x x    

G06010 Nguyên lý hệ 

điều hành 
   x  x  x x     x x    x x    

F05011 Tiếng Anh 2   x                  x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Z05007 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
x                       

Z05003 

Quân sự chung, 

chiến thuật, kỹ 

thuật bắn súng 

ngắn và sử 

dụng lựu đạn 

x                       

Z05004 

Hiểu biết chung 

về quân, binh 

chủng 

x                       

Z05002 

Công tác quốc 

phòng và an 

ninh 

x                       

A0501

0 

Giáo dục thể 

chất 3 
x                       

G06111 Toán rời rạc    x     x     x x    x x    

G06101 
Lập trình 

hướng đối 
    x x    x x   x x x      x  
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

tượng 

G06103 Cơ sở dữ liệu      x  x x     x x    x x    

G06100 Mạng máy tính      x  x x     x x    x x    

F05012 Tiếng anh  3   x                  x x x 

4 

A05003 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

x                       

G06022 Java     x x    x x   x x x      x  

G06102 

Phân tích và 

thiết kế thuật 

toán 

    x x    x x   x x x      x  

G06024 
Anh văn chuyên 

ngành CNTT 
  x              x x x     

G07107 
Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 
   x x x    x x x  x x x      x  

Chọn 1 trong 2 học phần 

G0612

2 

Mạch và tín 

hiệu 
   x                    

G06013 
Nhập môn 

Công nghệ 

phần mềm 

    x x    x x   x x x      x  

5 G07104 
Phân tích và 

thiết kế hệ 
    x x x  x x   x   x      x  
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

thống thông tin 

Z05008 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

x                       

G26021 
Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

      x  x        x   x   x 

G07110 Lập trình Web     x x    x x   x x x      x  

G26016 
Lý thuyết đồ 

thị 
 x    x x   x x        x     

Chọn 1 trong 6 học phần ( theo chuyên ngành ) 

G27039 

Phát triển phần 

mềm mã nguồn 

mở 

    x  x    x           x  

G07069 
Quản trị mạng 

trên linux 
    x  x    x           x  

G07040 
Quản trị mạng 

windows 
    x  x    x           x  

G27044 
Phát triển ứng 

dụng trên linux 
    x  x    x           x  

G27045 Phát triển ứng     x  x    x           x  
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

dụng trên 

Windows 

G07041 Quản trị mạng     x      x           x  

6 

G07105 Trí tuệ nhân tạo     x x x    x  x   x    x  x  

Chọn 4 trong 10 học phần ( theo chuyên ngành ) 

G26023 
Ngôn ngữ mô 

hình hóa 
    x x x    x  x   x    x  x  

G07106 
Thiết kế và cài 

đặt mạng 
     x      x     x     x  

G07109 Lập trình mạng    x  x     x  x       x  x  

G07124 
Công nghệ 

Multimedia 
     x       x         x  

G07125 
Thiết kế hệ 

thống nhúng 
   x        x            

G0708

4 

Xử lý ảnh và 

thị giác máy 

tính 

     x     x           x  

G07126 
Kho dữ liệu và 

OLAP 
     x      x      x    x  

G07127 
Cơ sở dữ liệu 

NoSQL 
     x      x      x    x  
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

G07128 
Cơ sở dữ liệu đa 

phương tiện 
     x      x      x    x  

G28054 Giao diện người 

– máy 
     x       x         x  

7 

G2703

2 

An toàn hệ 

thống 
     x      x         x   

G27049 
Thực tập nghề 

nghiệp 
      x         x   x x   x 

G27050 
Niên luận cơ sở 

- CNTT 
      x         x   x x   x 

Chọn 2 trong 6 học phần ( theo chuyên ngành ) 

G27027 
Điện toán đám 

mây  
     x      x         x   

G07129 
Phát triển ứng 

dụng IoT 
     x      x         x   

G07147 

Kỹ thuật phát 

hiện tấn công 

mạng 
     x      x         x   

G07108 
Hệ thống thông 

tin địa lý 
    x  x    x  x         x  

G07130 
Công nghệ tri 

thức 
    x x      x      x   x   

G07131 Hệ chuyên gia     x x      x      x   x   
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

G07132 
Hệ hỗ trợ ra 

quyết định 
    x x      x      x   x   

G07081 
Lập trình 

nhúng 
   x       x           x  

 

 

 

 

 

 

 

8 

Chọn 6 trong 19 học phần  ( theo chuyên ngành ) 

G08058 An ninh mạng      x      x          x  

G0713

8 Công nghệ VoIP    x  x      x            

G2806

5 Khai phá dữ liệu      x      x          x  

G0613

9 Máy học    x         x         x  

G0613

3 
Công nghệ 

Blockchain 
   x        x          x  

G07086 Mạng không dây 

và di động 
     x      x          x  

G07140 Matlab      x      x          x  

G07141 Lập trình Python      x     x           x  

G07142 Lập trình ngôn 

ngữ R 
     x     x           x  

G06143 Các công nghệ      x      x         x   
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

ứng dụng web 

G06144 Kiểm thử phần 

mềm 
     x       x        x   

G07145 Tìm kiếm thông 

tin 
      x      x         x  

G07146 Mô hình hóa 

quyết định 
      x         x        

G07108 
Hệ thống thông 

tin địa lý 
    x  x    x  x         x  

G07148 

Giải quyết và 

đánh giá hiệu 

năng mạng 
     x      x         x   

G07149 Xử lý dữ liệu lớn      x      x         x   

G07135 Lập trình cho 

thiết bị di động 
     x       x         x  

G0708

4 

Xử lý ảnh và 

thị giác máy 

tính 

     x     x           x  

G0713

7 

Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên 
     x     x           x  

 Chọn 2 trong 6 học phần  ( theo chuyên ngành ) 
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 
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G08057 Quản lý dự án 

phần mềm 
      x      x         x  

G07145 Tìm kiếm thông 

tin 
      x      x         x  

G07150 Tường lửa      x      x         x   

G08059 Công nghệ Web      x       x         x  

G7134 Công nghệ J2EE      x       x         x  

G08057 Quản lý dự án 

phần mềm 
      x      x         x  

Chọn Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế ( 10 tín chỉ ) 

G28051 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
      x         x      x x 

G28052 
Tiểu luận tốt 

nghiệp - CNTT 
      x         x      x x 

G28053 Thương mại 

điện tử - CNTT 
     x       x         x  

G08059 Công nghệ Web      x       x         x  

G07140 Matlab      x      x          x  

G07151 Quản trị cơ sở 

dữ liệu 
     x      x          x  
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HỌ

C 
KÌ. 

0                 

MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau) 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ & trách 

nhiệm 

2.1.1 2.1.

2 
2.1.3 2.1

.4 

2.1

.5 

2.1

.6 

2.1

.7 
2.2.1 2.2.

2 
2.2.3 2.2.

4 
2.2.5 2.2.6 2.2.

7 
2.2.8 2.2.

9 

2.

2.

10 

2.2.1

1 

2.3.

1 

2.3.

2 
2.3.3 2.3.

4 
2.3.5 

G28061 Lập trình song 

song 
     x       x         x  

G07152 An toàn và bảo 

mật thông tin 
     x      x            

G07135 Lập trình cho 

thiết bị di động 
     x       x         x  

G0713

6 
Xử lý tiếng nói      x     x           x  

G07124 
Công nghệ 

Multimedia 
     x       x         x  

G07149 Xử lý dữ liệu lớn      x      x         x   

G07129 
Phát triển ứng 

dụng IoT 
     x      x         x   

  
Tổng  cộng :  92 

HP 
15 3 4 12 20 57 21 7 9 7 25 28 22 12 12 14 3 7 10 12 17 56 8 
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3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 150 tín chỉ (Không bao gồm 11 tín chỉ học 

phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-an ninh) 

KHỐI KIẾN THỨC 

Tổng 
Kiến thức 

Bắt buộc 

Kiến thức 

tự chọn 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Kiến thức giáo dục đại cương 29 19.33 29 29 0 0 

II. Kiến thức cơ sở ngành 43 28.67 37 37 6 12 

III. Kiến thức chuyên ngành 68 45.33 24 24 44 88 

VI. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương 

đương 
10 6.67 10 10 0 0 

Cộng 150   100   50   

 

4. Đối tượng tuyển sinh 

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn 

gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đây đều có thể 

dự tuyển vào ngành Công nghệ thông tin : 

 Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; 

 Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên 

Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng 

dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17/7/2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiên Giang. 

6. Cách thức đánh giá 

 Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Điểm học phần là tổng của điểm 

đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm 

học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ 

và điểm tín chỉ. 

7. Nội dung chương trình  
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STT Mã số 

HP 

Học phần Nội dung cần đạt được 

của từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 

Ghi chú 

( tiên 

quyết ) LT TH Tự 

học 

1.KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 

1  Z05005 Triết học Mác 

– Lê nin 

- Trang bị cho sinh viên 

một cách tương đối có 

hệ thống những nội dung 

cơ bản về thế giới quan 

và phương pháp luận của 

Triết học  Mác - Lênin. 

- Bước đầu biết vận 

dụng các nguyên lý cơ 

bản của Triết học  Mác - 

Lênin vào nghiên cứu 

khoa học cũng như phân 

tích các vấn đề thực tiễn 

cuộc sống đặt ra. 

 

45    

2  Z05006 Kinh tế chính 

trị Mác – 

Lênin 

- Cung cấp cho sinh viên 

một cách tương đối hệ 

thống, có chọn lọc 

những kiến thức cơ bản 

của môn Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin. Trên cơ 

sở đó, hiểu được các 

quan điểm của Đảng về 

đường lối, chính sách 

kinh tế trong thời kỳ quá 

độ ở nước ta, góp phần 

xây dựng, củng cố lòng 

tin vào Đảng và chế độ 

XHCN ở nước ta. 

- Bồi dưỡng thế giới 

quan, phương pháp luận 

và tư duy kinh tế, bước 

đầu biết vận dụng kiến 

thức kinh tế chính trị vào 

việc phân tích các vấn 

đề kinh tế, xã hội và 

thực tiễn đất nước. 

 

30    

3  Z05007 Chủ nghĩa xã 

hội Khoa học 

- Cùng với các môn 

khoa học Mác - Lênin, 

Tư tưởng  Hồ Chí Minh 

và các môn học khác 

giúp sinh viên có nhận 

30    
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thức tổng hợp, toàn diện 

về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt  Nam. 

- Cung cấp cho sinh viên 

những căn cứ lý luận 

khoa học để hiểu Cương 

lĩnh xây dụng đất nước, 

đường lối chích sách xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam; lý giải và có 

thái độ đúng đắn với con 

đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội - con đường mà 

Đảng và nhân dân ta đã 

lựa chọn. 

 

4  A05003 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

- Nhận thức được tư 

tưởng Hồ Chí Minh là 

nền tảng tư tưởng, kim 

chỉ nam hành động của 

Đảng và cách mạng 

nước ta. 

- Cung cấp những hiểu 

biết có tính hệ thống về 

tư tưởng, đạo đức, giá trị 

văn hóa Hồ Chí Minh. 

 

30    

5  Z05008 Lịch sử Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

- Hiểu và vận dụng trong 

quá trình học tập về xác 

định đối tượng, nhiệm 

vụ, phương pháp, ý 

nghĩa của việc học tập 

môn học. 

- Nắm được sự ra đời 

của Đảng cộng sản Việt 

Nam. 

- Nhận diện được những 

cơ sở để Đảng hoạch 

định đường lối, quan 

điểm, chủ trương của 

Đảng. 

- Nắm được đường lối, 

chủ trương, quan điểm 

của Đảng qua các thời 

kỳ lãnh đạo cách mạng 

30    
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Việt Nam trong đó chủ 

yếu tập trung vào đường 

lối của Đảng thời kỳ đổi 

mới trên một số lĩnh 

vực: kinh tế, chính trị, 

văn hóa xã hội, đối 

ngoại. 

6  A05005 Pháp luật đại 

cương 

Giúp người học nắm 

vững kiến thức cơ bản 

về: Nhà nước và Pháp 

luật, quy phạm pháp 

luật, các văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ 

pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp 

luật và trách nhiệm pháp 

lý; nội dung các ngành 

luật cơ bản trong hệ 

thống pháp luật Việt 

Nam hiện nay như luật 

hiến pháp, luật hành 

chính, luật dân sự và tố 

tụng dân sự… nhằm rèn 

luyện cho người học 

sống và làm việc theo 

pháp luật. 

30 0 60  

7  F05010 Tiếng anh 1 Giúp sinh viên vận dụng 

được từ vựng, cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản trong 

tiếng Anh để SV có thể 

giao tiếp được bằng 

tiếng Anh trong những 

tình huống cơ bản. 

Ngoài ra, SV còn được 

thực hành nghe, nói và 

viết những tình huống 

tiếng Anh cơ bản, thông 

dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. Sau khi kết 

thúc học phần, SV đạt 

trình độ A1 theo khung 

tham chiếu châu Âu. 

45 0 90  

8  F05011 Tiếng anh 2 Vận dụng được các kỹ 

năng giao tiếp (nghe, 

nói, đọc, viết) về các chủ 

đề như: văn hóa và đất 

nước, sức khỏe, sở thích, 

45 0 90 F05010 
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tính cách con người, tiền 

bạc…ở mức độ… 

9  F05012 Tiếng anh 3 Giúp sinh viên vận dụng 

được từ vựng, cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản trong 

tiếng Anh để SV có thể 

giao tiếp được bằng 

tiếng Anh trong những 

tình huống cơ bản. 

Ngoài ra, SV còn được 

thực hành nghe, nói và 

viết những tình huống 

tiếng Anh cơ bản, thông 

dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. Sau khi kết 

thúc học phần, SV đạt 

trình độ A2 theo khung 

tham chiếu châu Âu. 

45 0 90 F05011 

10  A05008 Giáo dục thể 

chất 1  

Giúp sinh viên thực hiện 

được các kỹ thuật chạy 

cự ly ngắn, chạy cự ly 

trung bình trong môn 

Điền kinh, biết cách tập 

luyện và vận dụng để 

nâng cao sức khỏe.   

0 15 30  

11  A05009 Giáo dục thể 

chất 2  

Giúp sinh viên thực hiện 

được các kỹ thuật cơ bản 

của môn bóng chuyền: 

Di chuyển, chuyền bóng, 

phát bóng, đập bóng, 

chắn bóng. Có được kỹ 

năng chơi bóng chuyền 

đơn giản, hiểu biết luật 

thi đấu môn bóng 

chuyền, công tác tổ chức 

và điều hành một giải 

đấu.  

0 15 30 A05008 

12  A05010 Giáo dục thể 

chất 3  

Giúp sinh viên hiểu biết 

về bóng đá cơ bản, có 

được kỹ năng chơi bóng 

đơn giản, hiểu biết luật 

thi đấu môn bóng đá, 

công tác tổ chức và điều 

hành một giải đấu.  

0 15 30 A05009 

13   Z05001 Đường lối 

Quốc phòng 

và An Ninh 

- Trang bị những kiến 

thức cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư 

 30    60   



19 

 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam  

tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và 

bảo vệ Tổ quốc, những 

quan điểm cơ bản của 

Đảng về xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân, chiến 

tranh nhân nhân, hiểu 

biết về nguồn gốc, bản 

chất chiến tranh, nghệ 

thuật đánh giặc của ông 

cha ta và nghệ thuật 

quân sự Việt Nam từ khi 

có Đảng. 

- Trang bị những kiến 

thức cơ bản về âm mưu 

thủ đoạn của các thế lực 

thù địch đối với cách 

mạng Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay, về 

chiến lược "diễn biến 

hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù 

địch; những nội dung 

chủ yếu địch lợi dụng 

Chủ đề dân tộc và tôn 

giáo chống phá cách 

mạng Việt Nam. 

- Trang bị kiến thức về 

chiến tranh công nghệ 

cao, xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ, lực 

lượng dự bị động viên, 

động viên công nghiệp 

quốc phòng, phong trào 

toàn dân đấu tranh 

phòng chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội, bảo vệ 

an ninh quốc gia và giữ 

gìn trật tự, an toàn xã 

hội, bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ biên giới, biển 

đảo Việt Nam. 

14  Z05002 Công tác 

quốc phòng 

và an ninh  

Giúp người học hiểu 

được những kiến thức cơ 

bản về phòng chống âm 

mưu diễn biến hòa bình; 

30  60 Z05001 
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cách thức xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ; 

chủ quyền biển đảo; các 

vấn đề về dân tộc, tôn 

giáo; phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc; bảo vệ an ninh trật 

tự và phòng chống tội 

phạm. 

15   Z05003 Quân sự 

chung, chiến 

thuật, kỹ 

thuật bắn 

súng ngắn và 

sử dụng lựu 

đạn 

Giúp người học nắm và 

thực hành được những 

kiến thức, kỹ năng kỹ, 

chiến thuật quân sự cơ 

bản, cần thiết như: bản 

đồ, địa hình quân sự, các 

phương tiện chỉ huy để 

phục vụ cho nhiệm vụ 

học tập chiến thuật và 

chỉ huy chiến đấu; tính 

năng, tác dụng, cấu tạo, 

sử dụng, bảo quản các 

loại vũ khí bộ binh AK, 

CKC, RPĐ, RPK, B40, 

B41; đặc điểm tính 

năng, kỹ thuật sử dụng 

thuốc nổ; phòng chống 

vũ khí hạt nhân, hóa 

học, sinh học, vũ khí 

lửa; vết thương chiến 

tranh và phương pháp xử 

lý; luyện tập đội hình 

khối; chiến thuật từng 

người trong chiến đấu 

tiến công và phòng ngự; 

thực hành kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK. Nội 

dung gồm: sử dụng bản 

đồ địa hình quân sự, một 

số loại vũ khí bộ binh; 

thuốc nổ; cấp cứu ban 

đầu các vết thương chiến 

tranh; đội ngũ đơn vị; 

từng người trong chiến 

đấu tiến công và phòng 

ngự; kỹ thuật bắn súng 

bài 1b tiểu liên AK. 

 

20 65 170 Z05002 
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16   Z05004 Hiểu biết 

chung về 

quân, binh 

chủng 

Hiểu được cách tổ chức 

lực lượng quân, binh 

chủng và lịch sử quân, 

binh chủng ở Việt Nam, 

tham quan một số đơn vị 

quân sự ở địa phương.  

10 10 40 Z05003 

17 A05027 Xác suất 

thống kê - 

Toán 

Trang bị cho các SV các 

kiến thức cơ bản về lý 

thuyết xác suất làm cơ 

sở cho các môn học có 

liên quan đến lý thuyết 

xác suất và thống kê 

trong chuyên ngành. 

45 0 90  

18 G05098 Lập trình căn 

bản 

Môn Lập Trình Căn Bản 

cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản 

về lập trình cấu trúc 

thông qua ngôn ngữ lập 

trình C. Môn học này là 

nền tảng để tiếp thu hầu 

hết các môn học khác 

trong chương trình đào 

tạo. Mặt khác, nắm vững 

ngôn ngữ C là cơ sở để 

phát triển các ứng dụng. 

Thực tập trên máy tính 

các nội dung đã được 

học trong học phần Lập 

trình căn bản. 

45 30 150  

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

2.1 Kiến thức cơ sở nghành 

19 G06111 Toán rời rạc - 

CNTT 

Kỹ năng vận dụng các 

quy tắc suy luận toán 

học và các phương pháp 

chứng minh để giải 

quyết những vấn đề liên 

quan đến mệnh đề và vị 

từ. 

Kỹ năng tư duy dựa trên 

cấu trúc đại số để giải 

quyết các vấn đề liên 

quan đến đại số Bool và 

hàm Bool. 

Kỹ năng tính toán đối 

với các đối tượng tổ hợp 

và xác suất. 

45 0 90  
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Kỹ năng tư duy và suy 

luận logic trên các đối 

tượng số nguyên. 

Kỹ năng tư duy và suy 

luận logic trên quan hệ 

và phương trình đồng 

dư. 

20 G06099 Cấu trúc dữ 

liệu 

Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức tương 

đối hoàn chỉnh về cấu 

trúc dữ liệu. Các nội 

dung chủ yếu bao gồm: 

Từ bài toán đến chương 

trình. Các kiểu dữ liệu 

trừu tượng cơ bản như 

danh sách, ngăn xếp, 

hàng đợi. Cấu trúc cây 

như cây tổng quát, cây 

nhị phân và cây tìm 

kiếm nhị phân. Cấu trúc 

tập hợp gồm: tập hợp, tự 

điển và bảng băm. Cấu 

trúc đồ thị vô hướng và 

có hướng và một số giải 

thuật liên quan đến đồ 

thị. 

Học phần này cung cấp 

cho sinh viên khả năng 

thực hành trên máy tính 

nội dung được học trong 

học phần Cấu trúc dữ 

liệu. 

45 30 150  

21 G06009 Kiến trúc máy 

tính 

Học phần này cung cấp 

cho người học có cái 

nhìn tổng quan về lịch 

sử phát triển của máy 

tính, thông tin và sự mã 

hoá thông tin dùng trong 

hệ thống; giới thiệu các 

thành phần cơ bản của 

một hệ thống máy tính, 

kiến trúc máy tính, tập 

lệnh và các kiểu định vị 

cơ bản; cung cấp kiến 

thức khái niệm về kiến 

trúc RISC và CISC, 

45 0 90  
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ngôn ngữ cấp cao và 

ngôn ngữ máy; giới 

thiệu cấu trúc của bộ xử 

lý trung tâm: tổ chức, 

chức năng và nguyên lý 

hoạt động của các bộ 

phận bên trong bộ xử lý; 

một số kỹ thuật xử lý 

thông tin; kiến thức về 

chức năng và nguyên lý 

hoạt động cơ bản của 

các cấp bộ nhớ máy tính; 

giới thiệu một số thiết bị 

ngoại vi: các thành phần 

và hệ thống liên kết; 

phương pháp thiết lập an 

toàn dữ liệu trên thiết bị 

lưu trữ ngoài (RAID). 

22 G06010 Nguyên lý hệ 

điều hành  

Môn học cung cấp 

những khái niệm cơ bản 

về hệ điều hành, các 

nguyên lý hoạt động của 

hệ điều hành như quản 

lý tiến trình, quản lý bộ 

nhớ, quản lý vào ra, 

quản lý tập tin, quản lý 

bộ nhớ phụ. Đây là môn 

học trung gian giữa kiến 

trúc máy tính và người 

sử dụng. 

30 30 120  

23 G06100 Mạng máy tính 
Học phần này nhằm 

cung cấp cho người đọc 

các nguyên lý nền tảng 

về mạng máy tính. 

Người học sẽ tìm thấy 

những vấn đề phát sinh 

cần phải quan tâm khi 

xây dựng một mạng máy 

tính từ góc độ phần 

cứng, hệ điều hành 

mạng, phần mềm hệ 

thống và ứng dụng 

mạng. Các kiến thức 

trong giáo trình sẽ giúp 

người đọc có thể lý giải 

được cách thức hoạt 

động và vận hành của 

một mạng máy tính hay 

30 30 120  
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một ứng dụng mạng. 

Đây là các cơ sở cần 

thiết để người có thể học 

tập và nghiên cứu những 

lĩnh vực khác nhau về 

mạng như thiết kế và cài 

đặc mạng máy tính, bảo 

mật mạng máy tính, xây 

dựng ứng dụng mạng,.. 

Học phần giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

24 G06013 Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm  

Học phần Nhập môn công 

nghệ phần mềm trang bị 

cho sinh viên kiến thức 

rộng về nguyên tắc công 

nghệ, phương pháp tổ 

chức và tiến hành, công 

cụ trợ giúp và các chuẩn 

chất lượng để họ có thể 

vận dụng vào việc phát 

triển và bảo trì các hệ 

thống phần mềm cũng 

như biết cách quản lí 

những công việc này. 

Những nội dung chính mà 

học phần này cung cấp là 

qui trình phát triển phần 

mềm và các giai đoạn 

chính trong tiến trình 

phần mềm. Bên cạnh đó 

học phần cũng sẽ dành 

nhiều thời gian để trang 

bị kiến thức về quản trị 

như quản trị dự án, quản 

trị rủi ro, quản lý tổ chức 

& nhân sự, quản trị tiến 

trình phần mềm và đảm 

bảo chất lượng. 

30 30 120  

25 G06101 Lập trình 

hướng đối 

Học phần cung cấp kiến 

thức nền tảng của phương 

30 30 120  
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tượng pháp lập trình hướng đối 

tượng và dùng ngôn ngữ 

lập trình Java để cài đặt 

và minh họa cho phương 

pháp lập trình này. Trước 

tiên, học phần giới thiệu ý 

tưởng cơ bản của phương 

pháp lập trình hướng đối 

tượng và các  khái niệm 

quan trọng của phương 

pháp lập trình này bao 

gồm: đối tượng (object), 

lớp (class), tính bao gói 

(encapsolation), tính kế 

thừa (inheritance) và tính 

đa hình (polymorphism). 

Sau đó, người học sẽ 

được giới thiệu ngôn ngữ 

lập trình Java và dùng  

ngôn ngữ này để minh 

họa các khái niệm của lập 

trình hướng đối tượng. 

Ngoài ra, học phần còn 

cung cấp một số kiến 

thức khác của ngôn ngữ 

lập trình Java như xử lý 

ngoại lệ, lập trình giao 

diện đồ họa với Swing… 

để người học có thể sử 

dụng thuần thục ngôn ngữ 

lập trình Java để viết các 

chương trình ứng dụng 

theo phương pháp lập 

trình hướng đối tượng. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và kiểm 

chứng, đánh giá lại phần 

lý thuyết đã học. 

26 G26016 Lý thuyết đồ 

thị  

Nội dung chính của học 

phần gồm 5 chương. 

Chương 1 giới thiệu các 

khái niệm cơ bản của đồ 

30 30 120  



26 

 

thị, trình bày cách biểu 

diễn đồ thị và cách phân 

loại các lớp đồ thị. 

Chương 2 trình bày bài 

toán tìm đường đi ngắn 

nhất trên đồ thị và các 

thuật toán tìm đường đi 

ngắn nhất trên đồ thị. 

Chương 3 trình bày khái 

niệm cây, các bài toán tìm 

cây khung có trong số 

nhỏ nhất và các thuật toán 

tìm cây khung có nhỏ 

nhất. Chương 4 trình bày 

khái niệm luồng  trong 

mạng và các thuật toán 

tìm luồng cực đại trong 

mạng. Chương 5 trình 

bày khái niệm tô màu đồ 

thị và các phương pháp tô 

màu đồ thị. 

27 G06102 Phân tích và 

thiết kế thuật 

toán 

Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức tương 

ñối hoàn chỉnh về phân 

tích và thiết kế các thuật 

toán lập trình cho máy 

tính. Các nội dung chủ 

yếu bao gồm: Kỹ thuật 

phân tích đánh giá thuật 

toán thông qua việc tính 

độ phức tạp; Các thuật 

toán sắp xếp; Các kỹ 

thuật thiết kế thuật toán, 

vận dụng vào việc giải 

một số bài toán thực tế; 

Các cấu trúc dữ liệu để 

tổ chức tập tin và các 

thuật toán tìm, xem, xoá 

thông tin trong tập tin. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

30 30 120  
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phần lý thuyết đã học.  

28 G06103 Cơ sở dữ liệu 
Học phần gồm 3 phần: 

kiến thức cơ bản, lý 

thuyết về thiết kế cơ sở 

dữ liệu (CSDL) quan hệ 

và lập trình CSDL. Do 

mô hình quan hệ vẫn 

còn phổ biến và liên 

quan mật thiết đến nhiều 

mô hình khác nên sẽ 

được trình bày như là 

nền xuyên suốt cho cả 

học phần.  

 Ở phần A- Kiến thức 

cơ bản, từ những khái 

niệm chung về CSDL, 

mô hình quan hệ của 

CSDL được mô tả chi 

tiết hơn, và được bổ 

sung bởi đại số quan hệ. 

Ngôn ngữ SQL để truy 

vấn cũng được mô tả rõ 

ngữ pháp và cách dùng 

từ mức cơ bản đến mức 

nâng cao, chủ yếu cho 

mô hình quan hệ của 

CSDL. 

 Phần B mang lại lý 

thuyết về thiết kế CSDL 

quan hệ qua các khái 

niệm phụ thuộc hàm và 

các qui tắc chuẩn hóa. 

Phần C hỗ trợ đi sâu về 

lập trình trên CSDL. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

45 30 150  

29 G26021 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học - 

Học phần trang bị cho 

người học những kiến 

thức cơ bản về: những 

khái niệm về nghiên cứu 

30 0 60  
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CNTT khoa học, lý thuyết khoa 

học, phương pháp thu 

thập và phân tích dữ 

liệu; nhằm giúp người 

học xây dựng đề cương 

nghiên cứu khoa học, 

triển khai dự án nghiên 

cứu và viết báo cáo khoa 

học.  

30 G06022 Java 
Cung cấp các kiến thức 

cần thiết về ngôn ngữ 

lập trình Java để phát 

triển ứng dụng, và bước 

đầu làm quen với Lập 

trình web trong Java. 

Nắm vững cấu trúc máy 

ảo Java [JVM]. 

30 30 120  

31 G26023 Ngôn ngữ mô 

hình hóa  

Giáo trình bao gồm 6 

chương. Chương 1 giới 

thiệu một cách tổng 

quan về ngônngữ UML. 

Các chương từ thứ 2 đến 

thứ 5 lần lượt đi sâu vào 

các mô hình căn bản 

trong UML là sơ đồ hoạt 

vụ, sơ đồ lớp, sơ đồ hoạt 

động và sơ đồ tuần tự. 

Các ví dụ thường được 

xen vào sau từng mục 

khái niệm. Và tùy theo 

chương,có thể có ví dụ 

chung cho toàn chương, 

lấy từ các vấn đề hay 

gặp trong thực tế. Tương 

tự cho bài tập, giáo viên 

có thể cho cá nhân học 

viên làm bài tập đơn 

giản ngay tại lớpsau một 

hoặc nhiều mục, hoặc 

bài tập toàn chương, 

đồng thời cũng cho bài 

tập nhómlàm xuyên suốt 

qua các mô hình để tạo 

thành một quyển báo cáo 

có giá trị thực tiễn. 

30 30 120  
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32 G06024 Anh văn 

chuyên ngành 

CNTT 

Môn học cung cấp và đòi 

hỏi sau khi học xong sinh 

viên phải có kiến thức về 

các thuật ngữ, từ ngữ 

tiếng anh thuộc chuyên 

ngành CNTT 

45 0 90  

33 G06122 Mạch và tín 

hiệu 

Học phần nhằm trang bị 

cho sinh viên các 

kiến thức và công cụ cơ 

bản để phân tích mạch 

điện tử, tìm đáp ứng của 

mach trong miền 

thời gian và miền tần số, 

phân tích hiện tượng quá 

độ trong mạch thụ động 

dưới tác động 

một chiều hoặc xoay 

chiều,tính ổn định của 

mạch điện, vẽ đặc tuyến 

biên độ, pha của đáp 

ứng để nhận xét các tính 

chất của mạch điện, tạo 

cơ sở cho việc tiếp thu 

các học phần khác. 

30 30 90  

34 
G06139 Máy học Học phần cung cấp các 

kiến thức về lý thuyết 

cũng như các giải thuật 

thực hành cho máy học 

như: cây quyết định, 

mạng nơ-ron, phương 

pháp Bayes, k láng 

giềng và giải thuật di 

truyền, ...Qua đó, hỗ trợ 

sinh viên vận dụng được 

các phương pháp máy 

học phổ biến vào các bài 

toán thực tế (như nghiên 

cứu xây dựng các 

chương trình máy tính 

có khả năng tự cải tiến 

năng lực của mình thông 

qua kinh nghiệm: 

chương trình nhận dạng 

mặt người, nhận dạng 

âm thanh, đề xuất phim, 

lái xe tự động,...). 

30 30 120  

35 G06133 Công nghệ 
Giới thiệu khái niệm, ưu 

30 30 120  
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Blockchain nhược điểm, nguyên lý 

hoạt động, vấn đề bảo 

mật và các ứng dụng liên 

quan đến Blockchain. 

Giới thiệu một số ngôn 

ngữ lập trình Blockchain 

và  dùng một ngôn ngữ 

cụ thể để lập trình 

Blockchain đơn giản. 

36 
G06143 Các công 

nghệ ứng 

dụng web 

Cung cấp những kiến 

thức cần thiết để có thể 

xây dựng và phát triển 

các ứng dụng trên nền 

Web. Tối ưu hóa thiết kế 

web, ứng dụng web. 

30 30 120  

37 
G06144 Kiểm Thử 

phần mềm 

Học phần cung cấp các 

kiến thức cơ bản, các kỹ 

năng chủ yếu của của 

người làm công tác kiểm 

thử sản phẩm trong các 

công ty sản xuất phần 

mềm. 

30 30 120  

2.2. Khối kiến thức chuyên nghành 

38 G07104 Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống thông tin 

Các nội dung chính được 

giảng dạy trong học 

phần này là các khái 

niệm cơ bản về hệ 

thống, hệ thống thông 

tin, các giai đoạn của 

quá trình phát triển 

HTTT, thành phần dữ 

liệu của một HTTT 

(gồm mô hình dữ liệu 

mức quan niệm, mô hình 

dữ liệu mức luận lý và 

mô hình dữ liệu mức vật 

lý) và thành phần xử lý 

(gồm có lưu đồ dòng dữ 

liệu và mô hình chức 

năng). Hai công cụ có 

thể được sử dụng cho 

học phần này là 

WinDesign, Sybase 

Power Designer. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

30 30 120  
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nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

39 G27027 Điện toán đám 

mây  

Điện toán đám mây 

(Cloud computing) là 

một công nghệ giúp cho 

việc tổ chức và quản lý 

một lượng lớn các nguồn 

tài nguyên tính toán 

(gồm cả phần cứng và 

phần mềm) để việc cung 

cấp các dịch vụ công 

nghệ thông tin trở nên dễ 

dàng và hiệu quả hơn. 

Học phần này sẽ cung 

cấp cho người học một 

cái nhìn đầy đủ về hiệu 

quả, lợi ích cùng những 

thách thức mà công nghệ 

điện toán đám mây 

mang lại. Người học sẽ 

được tìm hiểu về lịch sử 

phát triển của công nghệ 

điện toán đám mây, 

cùng những kỹ thuật, cơ 

chế nền tảng giúp cho 

công nghệ này trở thành 

hiện thực. Ngoài ra, 

người học cũng được 

cung cấp đầy đủ về các 

khái niệm, mô hình và 

các kiến trúc có thể sử 

dụng để xây dựng nên 

các tính năng của một hệ 

thống điện toán đám 

mây. Tất cả các kiến 

thức này sẽ làm nền tảng 

cho các nghiên cứu sâu 

hơn và phát triển các 

ứng dụng trên nền tảng 

điện toán đám mây. 

30 30 120  

40 G07105 Trí tuệ nhân 

tạo 

Học phần bao gồm: cái 

nhìn bao quát về trí tuệ 

45 30 150  



32 

 

nhân tạo (mục tiêu của 

trí tuệ nhân tạo, các 

nhiệm vụ của trí tuệ 

nhân tạo, ...), các 

phương pháp tiếp cận trí 

tuệ nhân tạo trong giải 

quyết bài toán (mô hình 

hoá bài toán trong không 

gian trạng thái, phân tích 

bài toán theo hướng chia 

để trị và mô hình đồ thị 

And-Or, ...), các kỹ thuật 

tìm kiếm lời giải cho bài 

toán đã được mô hình 

hoá, vai trò của tri thức 

trong giải quyết bài toán, 

các phương pháp biểu 

diễn tri thức và phương 

pháp suy luận trên 

phương pháp biểu diễn. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

41 G07106 Thiết kế và 

cài đặt mạng 

Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức tương 

đối hoàn chỉnh về phân 

tích, thiết kế  và  cài đặt 

một hệ thống mạng  

LAN, Intranet, Campus 

và Enterprise.  Các nội 

dung chủ yếu bao gồm: 

Kỹ thuật xác định các 

nhu cầu và mục tiêu của 

hệ thống mạng, liên 

mạng cho khách hàng; 

Kỹ thuật thiết kế hệ 

thống mạng, liên mạng ở 

mức luận lý, Kỹ thuật 

thiết kế hệ thống mạng, 

liên mạng ở mức vật lý; 

30 30 120  
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Kiểm thử, tối ưu và lập 

tài liệu cho hệ thống 

mạng, liên mạng... 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

42 G27032 An toàn hệ 

thống 

Cung cấp cho sinh viên 

các khái niệm và các vấn 

đề cơ bản về an toàn của 

hệ thống. Làm quen với 

một số vấn đề và giải 

pháp cơ bản trong an 

toàn hệ thống như: đánh 

giá mức độ an toàn của 

hệ thống, bảo mật đường 

truyền, chữ ký điện tử, 

các phần mềm mã nguồn 

mở và mã nguồn đóng, 

tích hợp hệ thống. 

30 30 120  

43 G07107 Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu 

Cung cấp cho sinh viên 

các khái niệm và các vấn 

đề cơ bản về an toàn của 

hệ thống. Làm quen với 

một số vấn đề và giải 

pháp cơ bản trong an 

toàn hệ thống như: đánh 

giá mức độ an toàn của 

hệ thống, bảo mật đường 

truyền, chữ ký điện tử, 

các phần mềm mã nguồn 

mở và mã nguồn đóng, 

tích hợp hệ thống. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

45 30 150  
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44 G07108 Hệ thống 

thông tin địa 

lý 

Học phần trang bị cho 

người học những kiến 

thức phù hợp với ngành 

học về các nội dung: 

tổng quan về công nghệ 

GIS, cấu trúc dữ liệu, 

thu thập, thiết kế và xây 

dựng dữ liệu không gian, 

lập trình Avenue, xây 

dựng dự án công nghệ 

GIS; nhằm giúp người 

học hiểu được cấu trúc 

dữ liệu GIS và sử dụng 

thành thạo hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu không gian và 

ngôn ngữ lập trình GIS 

cơ bản để xây dựng dự 

án công nghệ GIS. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

30 30 120  

45 G27039 Phát triển phần 

mềm mã 

nguồn mở 

Môn học này nhằm giới 

thiệu cho sinh viên 

những vấn đề sau: khái 

niệm phần mềm tự do, 

phần mềm mã nguồn 

mở, một số License phần 

mềm mã nguồn mở phổ 

biến, những lợi ích của 

việc sử dụng phần mềm 

mã nguồn mở; Lịch sử 

phát triển và kiến trúc 

của Linux; Sử dụng 

thành thạo một hệ Linux 

(Ubuntu Desktop); hiểu 

biết về mô hình phát 

triển phần mềm mã 

nguồn mở và làm quen 

với các môi trường, tiện 

ích thường được dùng để 

30 30 120  
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phát triển phần mềm mã 

nguồn mở. 

46 G07040 Quản trị mạng 

windows 

Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức tương 

đối hoàn chỉnh về  lịch 

sử, kiến trúc, mô hình  

mạng, dịch vụ mạng  của 

hệ thống mạng 

Microsoft Windows. 

Các nội dung chủ yếu 

bao gồm: Lịch sử, kiến 

trúc, mô hình mạng và 

các dịch vụ mạng 

Microsoft Windows; kỹ 

thuật cài đặt, cấu hình và 

quản trị các dịch vụ 

mạng, bảo mật hệ thống 

mạng Microsoft 

Windows. 

30 30 120  

47 G07069 Quản trị mạng  

trên linux 
Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức tương 

đối hoàn chỉnh về các 

kiến trúc, thành phần, 

các dịch vụ của hệ thống 

mạng, liên mạng. Các 

nội dung chủ yếu bao 

gồm: nguyên lý quản trị 

mạng; kiến trúc và sự 

vận hành của hệ thống 

mạng, liên mạng; các 

thành phần cấu thành hệ 

thống mạng, liên mạng 

và dịch vụ mạng; các 

giao thức, công cụ quản 

trị mạng; các cam kết 

mức độ chất lượng dịch 

vụ mạng; đánh giá các 

yếu tố tác động đến quản 

trị mạng, liên mạng; 

đánh giá được hiệu quả 

quản trị mạng. 

30 30 120  

48 G27044 Phát triển ứng 

dụng trên 
Nội dung chính của học 

phần gồm 4 chương: 

30 30 120  
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Linux  Chương 1: Hệ điều hành 

Linux, Chương 2: Các 

công cụ phát triển phần 

mềm, Chương 3: Lập 

trình căn bản với Qt 

Creator, Chương 4: Lập 

trình nâng cao với Qt 

Creator. Các nội dung 

này sẽ được trình bày 

trong 30 tiết giảng trên 

lớp và 30 tiết thực hành 

tại phòng lab dành cho 

sinh viên chuyên ngành 

Khoa học máy tính. Sinh 

viên phải có trách nhiệm 

tự học trong khoảng 100 

tiết, gồm 20 tiết tìm hiểu 

bài mới trước khi bắt 

đầu mỗi buổi học, 20 tiết 

ôn lại lý thuyết bài cũ và 

60 tiết để hoàn tất các 

bài tập thực hành được 

hướng dẫn trên lớp. Mục 

tiêu quan trọng của học 

phần nhằm trình bày cho 

sinh viên những kiến 

thức về Linux, vận dụng 

một số công cụ và ngôn 

ngữ lập trình vào phát 

triển ứng dụng trên môi 

trường Linux. 

49 G27045 Phát triển ứng 

dụng trên 

Windows  

Môn học nhằm cung cấp 

cho người học kiến thức 

về xây dựng ứng dụng 

trên nền tảng Windows. 

Những kiến thức trong 

môn học này, người học 

có thể vận dụng để thực 

hiện 1 dự án phần mềm 

cụ thể. 

30 30 120  

50 G07041 Quản trị mạng 
Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức cần thiết 

về quản trị mạng như: 

+ Nắm được kiến thức 

tổng quan về nguyên lý 

quản trị mạng 

30 30 120  
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+ Nắm được vai trò và 

vị trí của đội ngũ quản 

trị mạng trong một công 

ty, một tổ chức 

+ Nắm được kiến thức 

về các thành phần cấu 

thành nên hệ thống 

mạng và sự tương tác 

giữa các thành phần này 

+ Nắm được chiến lược 

phục hồi thảm họa, tích 

hợp dữ liệu, chính sách 

quản trị 

+ Hiểu về Helpdesk 

+ Hiểu về quản trị mạng 

tập trung hay phân tán, 

lưu dự phòng và phục 

hồi hệ thống 

+ Các kinh nghiệm quản 

trị mạng trong thực tế 

51 G07109 Lập trình 

mạng 
Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức tương 

đối hoàn chỉnh về 

nguyên lý lập trình mạng 

và kỹ thuật lập trình 

mạng sử dụng ngôn ngữ 

Java. Các nội dung chủ 

yếu bao gồm: Cơ chế 

giao tiếp liên quá trình, 

mô hình mạng TCP/IP, 

các kiểu kiến trúc 

chương trình, một số 

giao thức chuẩn trên 

Internet, cách thức xây 

dựng một giao thức cho 

1 ứng dụng mạng, khái 

niệm cổng của 1 ứng 

dụng mạng, khái niệm 

Socket, cách thức lập 

trình Socket theo cơ chế 

nối kết  (TCP) và không 

nối kết (UDP) bằng 

ngôn ngữ Java, lập trình 

Multicast, nguyên lý 

hoạt động của cơ chế gọ 

hàm từ xa (RPC), xây 

30 30 120  
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dựng ứng dụng phân tán 

dùng kỹ thuật gọi hàm từ 

xa RMI của Java, một số 

gói Java hỗ trợ xây dựng 

các dịch vụ mạng. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

52 G07110 Lập trình Web 
Học phần cung cấp kiến 

thức căn bản trong việc 

phát triển ứng dụng web 

động bằng ngôn ngữ 

PHP. Các nội dung được 

giới thiệu trong học 

phần bao gồm giới thiệu 

Internet và kiến trúc của 

dịch vụ WWW, qui trình 

xây dựng một website, 

ngôn ngữ HTML, ngôn 

ngữ CSS, ngôn ngữ  lập 

trình JavaScript, mô 

hình  đối tượng văn bản 

DOM, hệ quản trị CSDL 

MySQL, và cuối cùng là 

ngôn ngữ lập trình web 

động PHP. Ngoài ra, học 

phần còn giới thiệu các 

kỹ thuật được sử dụng 

rộng rãi trong các ứng 

dụng web động như kỹ 

thuật tạo giỏ hàng (cart), 

kỹ thuật phân trang 

(paging), … và qui trình 

để phân phối một 

website lên internet bao 

gồm việc đăng ký tên 

miền và web hosting. 

Môn học giúp cho sinh 

viên rèn luyện khả năng 

30 30 120  
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thực hành trên máy các 

nội dung được học trong 

học phần lý thuyết. Qua 

đó sinh viên nắm vững 

kiến thức học tập và 

kiểm chứng, đánh giá lại 

phần lý thuyết đã học. 

53 G07081 Lập trình 

nhúng 

Trang bị cho người  học 

những kiến thức cơ bản 

về các hệ thống nhúng, 

cấu trúc thiết kế phần 

cứng và phát triển phần 

mềm cho các hệ thống 

nhúng. Trình bày được 

một số định hướng 

nghiên cứu trong lập 

trình nhúng: hệ thống 

nhúng áp dụng điều 

khiển pid, hệ thống 

nhúng áp dụng điều 

khiển mờ, lập trình 

nhúng cho robot di 

động, lập trình nhúng 

cho xử lý tín hiệu số, lập 

trình trên nền Android, 

lập trình trên .NET 

Micro Framework. 

30 30 120  

54 G27049 Thực tập nghề 

nghiệp 

Sinh viên sẽ trải qua 8 

tuần thực tập trong môi 

trường làm việc thực tế. 

Mục đích của đợt thực 

tập này là để giúp sinh 

viên củng cố kiến thức 

đã được trang bị trong 

nhà trường, vận dụng 

những kiến thức đó vào 

trong môi trường thực 

tế; rèn luyện ý thức chấp 

hành kỷ luật lao động, 

thái độ giao tiếp với mọi 

người, phát huy tinh 

thần học hỏi, chủ động 

sáng tạo trong công việc. 

0 120 180  

55 G27050 Niên luận cơ 

sở -CNTT 

Môn học này dành cho 

các sinh viên đã học 

xong tất cả các môn học 

0 90 180  
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cơ sở của khóa học. Môn 

học yêu cầu sinh viên 

thực hiện một đề tài niên 

luận dưới dạng thức là 

một bài tập lớn. Khi thực 

hiện niên luận, sinh viên 

sẽ được giao đề tài. Sau 

thời gian thực hiện theo 

quy định, sinh viên sẽ 

nộp báo cáo niên luận đã 

thực hiện để được kiểm 

tra, đánh giá kết quả. 

56 G28051 Khóa luận tốt 

nghiệp 

Khóa luận tốt nghiệp là 

kết quả của toàn bộ nỗ 

lực trong suốt thời gian 

học tập; là sự tập dượt 

công tác nghiên cứu 

khoa học của sinh viên, 

thông qua việc thực hiện 

một đề tài, nhằm để: rèn 

luyện khả năng phân 

tích, tổng hợp các tài 

liệu làm cơ sở lý thuyết 

cho đề tài; xây dựng mô 

hình; xây dựng demo 

minh họa cho mô hình 

đã được xây dựng; viết 

báo cáo và bảo vệ luận 

văn trước một hội đồng 

đánh giá. Sinh viên thực 

hiện đề tài dưới sự 

hướng dẫn của giảng 

viên và phải bảo vệ kết 

quả nghiên cứu của 

mình trước một hội đồng 

đánh giá. 

0 300 600  

57 G28053 Thương mại 

điện tử - 

CNTT  

Qua môn học này, sinh 

viên có những kiến thức 

căn bản về mạng đối nội, 

mạng đối ngoại và ứng 

dụng của các mạng 

LAN/WAN, WiFi, 

30 30 120  
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WiMax... Xác định được 

và biết cách tiêp cận các 

đối tượng khách hàng 

trên Internet. Ngoài ra, 

sinh viên cũng được cung 

cấp các phương thức 

thanh toán và hình thức 

quảng cáo hiệu quả. 

58 G28054 Giao diện 

người – máy  

Học phần  nêu lên tầm 

quan trọng của tương tác 

người- máy, cùng với 

vai trò của người dùng 

đối với một hê thống 

tương tác trong thời đại 

hiện nay. Đặc điểm tâm 

lý, nhu cầu và mong 

muốn của người dùng 

được chú ý để đưa ra các 

nguyên lý, các hướng 

dẫn chung cũng như các 

cách thức cụ thể để thiết 

kế hệ thống tương tác. 

Các nguyên lý và hướng 

dẫn hỗ trợ đó cũng có 

thể được dùng như một 

Chương  các tiêu chí 

đánh giá một hệ thống 

tương tác. Người học 

tìm thấy từng bước thiết 

kế cho phương pháp 

tổng quát, và những nét 

đặc thù cho mỗi tình 

huống khác nhau: ứng 

dụng, web, hệ thống 

nhúng hay cho thiết bị 

cỡ nhỏ (như thiết bị di 

động).  

30 30 120  

59 G07086 Mạng không 

dây và di động 

Học phần này cung cấp 

cho sinh viên các kiến 

thức về kiến trúc của các 

mạng di động và việc 

tích hợp vào các mạng 

máy tính, mạng không 

dây. Các nội dung chủ 

yếu bao gồm: các khái 

niệm cơ bản về mạng di 

động; kiến trúc của các 

mạng di dộng; các giao 

30 0 60  
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thức mạng mạng cốt lõi 

và các ứng dụng trong 

các mạng di động; giải 

pháp và các giao thức 

nhằm tích hợp về nối kết 

và dịch vụ giữa mạng di 

động và các mạng máy 

tính (mạng cục bộ, mạng 

không dây, Internet). 

60 G07135  Lập trình cho 

thiết bị di động 

Học phần này cung cấp 

các các khái niệm và 

kiến thức cơ bản về công 

nghệ  truyền thông 

không dây và công nghệ 

phần mềm di động hiện 

nay. Cách cài đặt môi 

trường phát triển phần 

mềm và sử dụng các 

công cụ hỗ  trợ để  lập 

trình phát triển ứng dụng 

cho thiết bị di động trên 

các nền tảng dẫn đầu thị 

phần phần mềm di động 

toàn cầu như Android, 

iSO, Windows phone. 

Giúp sinh viên biết cách 

cài đặt môi trường phát 

triển phần mềm cho thiết 

bị di động (chủ yếu là 

smart phone và tablet), 

thực hiện qui trình phát 

triển ứng dụng, kiển thử 

và phát hành trên các 

nền tảng Android, iSO, 

Windows phone. Giúp 

sinh viên rèn luyện các 

kỹ năng lập trình xây 

dựng giao diện người 

dùng, bắt và xử lý sự 

kiện tương tác của người 

dùng, lưu trữ dữ liệu, lập 

trình kết nối mạng, 

webserver, GPS và  phát 

triển một số  ứng dụng, 

trò  chơi  đơn giản  trên 

nên tảng Android. 

30 30 120  

61 G08057 Quản lý dự án Học phần Quản lý dự án 30 30 120  
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phần mềm  phần mềm trang bị cho 

sinh viên kiến thức rộng 

về cách thức quản lý một 

dự án nói chung và cách 

thức quản lý một dự án 

phần mềm nói riêng. 

Những nội dung chính 

mà học phần này cung 

cấp bao gồm các nội 

dung tổng quan về quản 

lý dự án, tổ chức trong 

quản lý dự án, chu trình 

sống của dự án, tiến 

trình quản lý dự án. Các 

lĩnh vực tri thức quan 

trọng trong quản lý dự 

án cũng được đề cập một 

cách cơ bản như quản lý 

tích hợp, quản lý phạm 

vi, quản lý thời gian, 

quản lý chi phí, quản lý 

chất lượng, quản lý 

nguồn nhân lực, quản lý 

truyền thông, quản lý rủi 

ro, quản lý mua sắm và 

quản lý các bên tham 

gia. Với đặc thù trong 

quản lý dự án phần mềm 

cũng được đề cập trên cơ 

sở khung kế hoạch quản 

lý dự án phần mềm. 

62 G08058 An ninh mạng  
Học phần này cung cấp 

cho sinh viên một khối 

lượng kiến thức tương 

đối hoàn chỉnh về 

phương pháp xây dựng 

cơ chế an toàn cho hệ 

thống máy tính và mạng 

máy tính. Các nội dung 

chủ yếu bao gồm: kiến 

thức cơ sở về an toàn 

mạng, các kiểu tấn công 

hệ thống máy tính và 

30 30 120  
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mạng máy tính, các kỹ 

thuật và công nghệ an 

toàn hệ thống và an ninh 

mạng như: phòng chống 

phần mềm có hại, gia cố 

hệ thống, mật mã và hệ 

thống chứng thực, mạng 

riêng ảo, tường lửa, hệ 

thống phát hiện xâm 

nhập, an toàn cho thiết 

bị mạng, an toàn cho 

truyền thông, các mô 

hình mạng an toàn. 

63 G08059 Công nghệ 

Web  

Trình bày bản chất hệ 

điều hành, vai trònhiệm 

vụ của hệ điều hành, 

phân loại hệ điều hành. 

Các nhiệm vụ chính của 

hệ điều hành:quản lý 

tiến trình; quản lý, phân 

phối bộ nhớ; quản lý 

phân phối dữ liệu trên 

các thiết bị lưutrữ và bảo 

mật. Với chức năng 

quản lý tiến trình thì sẽ 

trình bày các nội dung 

lập lịch,truyền thông liên 

tiến trình, đồng bộ tiến 

trình, quản lý bế tắc. Với 

chức năng quản lý 

bộnhớ thì trình bày các 

phương pháp phân phối 

bộ nhớ: phân phối liên 

tục, phân phối giánđoạn, 

phân trang, phân đoạn. 

Với chức năng quản lý 

thiết bị lưu trữ sẽ trình 

bày các phươngpháp 

phân phối đĩa, các giải 

thuật lập lịch đọc đĩa, 

các hệ thống lưu trữ an 

toàn, các hệthống lưu trữ 

lớn, phương pháp ghi dữ 

liệu an toàn. 

30 30 120  

64 G07134 Công nghệ 

J2EE  

Học phần cung cấp các 

kiến thức cho việc phát 

triển các ứng dụng 

15 30 120  
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chuyên sâu, có qui mô 

lớn trên nền tảng Java 2 

Platform Enterprise 

Edition (J2EE), một nền 

tảng cho việc phát triển 

các ứng dụng phân tán. 

Các nội dung được trình 

bày trong học phần bao 

gồm: kiến trúc của một 

ứng dụng phân tán nhiều 

tầng, mô hình MVC, các 

kiến trúc ứng dụng 

J2EE, xây dựng ứng 

dụng web chuyên sâu 

dựa trên servlets và JSP, 

nghiên cứu các thành 

phần trên nền EJB  bao 

gồm EJB Session Bean 

và EJB Entity Bean. 

Ngoài ra, học phần cũng 

giới thiệu phương pháp 

nối kết cơ sở dữ liệu 

trong các ứng dụng 

J2EE.. 

65 G28061 Lập trình song 

song  

Môn học  cung cấp cho 

sinh viên những kiến 

thức cơ bản về tính toán 

song song. Nội dung chủ 

yếu tập trung vào giới 

thiệu về nhu cầu tính 

toán song song trong 

ứng dụng thực, kiến trúc 

song song và các mô 

hình tính toán song 

song, phân tích và thiết 

kế  thuật toán tính toán 

song song, lập trình song 

song theo mô hình bộ 

nhớ chia sẻ (pthreads, 

OpenMP) và bộ nhớ 

phân tán  (MPI), công cụ 

phân tích và đánh giá 

hiệu năng chương trình. 

Từ đó, sinh viên hiểu, 

biết khám phá các vấn 

đề cần đến tính toán 

song song từ ứng dụng 

thực tiễn, phân tích thiết 

30 30 120  



46 

 

kế, cài đặt, đánh giá 

thuật toán tính toán song 

song để xử lý hiệu quả 

vấn đề đặt ra. 

66 
G07084 Xử lý ảnh và 

thị giác máy 

tính 

Học phần giới thiệu cho 

người học về phương 

pháp số hóa ảnh và các 

cấu trúc khác nhau khi 

biểu diễn một ảnh, từ đó 

có thể xác định các 

phương pháp xử lý ảnh 

cơ bản nhằm làm rõ ảnh, 

xác định thông tin trên 

ảnh, tách các đổi tượng 

quan trọng trên ảnh, và 

biểu diễn đường biên 

của chúng theo phương 

pháp mã hóa. 

Thị giác máy tính là một 

nhánh của trí tuệ nhân 

tạo, bao gồm lý thuyết 

và các kỹ thuật liên quan 

nhằm mục đích tạo ra 

một hệ thống nhân tạo 

có thể nhận thông tin từ 

các hình ảnh. Hiểu một 

cách đơn giản, thị giác 

máy tính là khoa học và 

công nghệ làm cho máy 

tính của thể “nhìn” 

được. Học phần thị giác 

máy tính cung cấp các 

kiến thức tảng và các 

ứng dụng trong lĩnh vực 

thị giác máy tính bao 

gồm: cameras, các phép 

chiếu, tái hiện hình ảnh, 

các phương pháp xử lý 

ảnh mức thấp như bộ 

lọc, mức trung như phát 

hiện đường biên, các 

Chương nâng cao như 

phân đoạn, gom cụm và 

mức cao như nhận dạng 

vật thể, nhận dạng cảnh, 

nhận dạng mặt người 

30 30 120  

67 
G07136 Xử lý tiếng 

nói 

Các vấn đề liên quan 

đến tiếng nói và ngữ âm 
30 30 120  
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học; Các hệ thống 

chuyển văn bản thành 

tiếng nói; Cơ sở xử lý tín 

hiệu số trong xử lý tiếng 

nói; Nhận dạng tiếng 

nói; các thuật toán và kỹ 

thuật phân tích tiếng nói, 

các kỹ thuật cơ bản về 

nhận dạng tiếng nói. các 

phương pháp xử lý, phân 

tích, tổng hợp tiếng nói 

 

68 
G07137 Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên 

Nội dung học phần bao 

gồm các vấn đề về văn 

phạm và phân tích cú 

pháp; đặc trung và văn 

phạm tăng cường; văn 

phạm cho xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên; các mô 

hình thống kê cho việc 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên; 

vấn đề về tìm kiếm và 

khai phá thông tin; các 

phương pháp phân tích 

cú pháp hiệu quả; phân 

giải sự đa nghĩa; ngữ 

nghĩa và dạng thức 

logic. Liên kết cú pháp 

và ngữ nghĩa; Tìm hiểu 

về công cụ và các lĩnh 

vực ứng dụng  của xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên như 

phân tách thông tin, 

phân loại văn bản, nhận 

dạng tiếng nói và dịch 

máy. 

30 30 120  

69 
G07124 Công nghệ 

Multimedia 

Học phần giới thiệu khái 

niệm, vai trò, ứng dụng 

của công nghệ đa 

phương tiện cũng như 

các hướng nghiên cứu 

của lĩnh vực này  âm 

thanh và công nghệ xử 

lý âm thanh, các công cụ 

hỗ trợ xử lý ảnh và 

video. 

30 30 120  

70 
G07125 Thiết kế hệ 

thống nhúng 

Học phần cung cấp 

những khái niệm tổng 
30 30 120  
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quan về mô hình hệ 

thống nhúng, các ứng 

dụng nhúng, hệ điều 

hành nhúng, các phương 

pháp thiết kế hệ thống 

nhúng, và các công cụ 

lập trình phần mềm 

nhúng. 

71 
G07126 Kho dữ liệu 

và OLAP 

 

Giới thiệu các khái niệm 

nền tảng về Kho dữ liệu, 

những đặc tính và kiến 

trúc cũng như cách tổ 

chức kho dữ liệu, các 

ứng dụng thực tế của 

kho dữ liệu và công cụ 

phân tích trực tuyến 

OLAP. Trong đó, bao 

gồm các vấn đề liên 

quan đến việc hoạch 

định, thiết kế, xây dựng, 

khai thác và bảo trì kho 

dữ liệu 

30 30 120  

72 
G07127 Cơ sở dữ liệu 

No SQL 

Cung cấp các khái niệm, 

nền tảng cơ bản, ưu 

điểm, hạn chế, các ứng 

dụng, các mô hình và 

công nghệ về cơ sở dữ 

liệu NoSQL. 

30 30 120  

73 
G07128 Cơ sở dữ liệu 

đa phương 

tiện 

Cung cấp kiến thức về 

đa phương tiện, cấu trúc 

dữ liệu đa chiều, kiến 

trúc tổng quát, phân tích, 

cài đặt và truy vấn dữ 

liệu đa phương tiện. 

30 30 120  

74 
G07129 Phát triển ứng 

dụng IoT 

Học phần giới thiệu 

những kiến thức cơ bản 

về IoT (Internet of 

Things), những tiềm 

năng, thách 

thức của việc ứng dụng 

IoT vào thực tế và các 

thiết bị được thiết kế 

hướng đến các ứng dụng 

về IoT. 

30 30 120  

75 
G07130 Công nghệ tri 

thức 

Học phần cung cấp cho 

sinh viên những kiến 

thức từ cơ bản đến nâng 

cao về các hệ dựa trên tri 

30 30 120  
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thức: tổng quan về hệ cơ 

sở tri thức, biểu diễn và 

suy luận tri thức, hệ 

thống mờ, các mô hình 

biểu diễn tri thức, 

phương pháp xây dựng 

các  ứng dụng dựa trên 

tri thức có sẵn. 

76 
G07131 Hệ chuyên 

gia 

Học phần cung cấp các 

kiến thức về hệ chuyên 

gia: khái niệm, ứng 

dụng, cấu trúc, quá trình 

xây dựng và triển khai 

trong thực tế. 

30 30 120  

77 
G07132 Hệ hỗ trợ ra 

quyết định 

Học phần cung cấp 

những khái niệm, kiến 

thức, kỹ năng để xây 

dựng hệ hỗ trợ ra quyết 

định: quản lý dữ liệu, 

quản lý mô hình, giao 

diện người dùng, các kỹ 

thuật hỗ trợ ra quyết 

định. 

30 30 120  

78 
G07138 Công nghệ 

VoIP 

Học phần giới thiệu các 

khái niệm cơ bản về giao 

thức TCP/IP, kiến trúc 

của mạng VoIP và cách 

thức xử lý, mã hóa tín 

hiệu thoại cũng như bảo 

mật trong VoIP. 

15 30 90  

79 
G28065 Khai phá dữ 

liệu 

Học phần này nhằm giới 

thiệu quá trình khám phá 

tri thức, các khái niệm, 

công nghệ, và ứng dụng 

của khai phá dữ liệu. 

Ngoài ra, môn học này 

cũng trình bày các vấn 

đề tiền xử lý dữ liệu, các 

tác vụ 

khai phá dữ liệu, các giải 

thuật và công cụ khai 

phá dữ liệu mà có thể 

được dùng hỗ trợ nhà 

phân 

tích dữ liệu và nhà phát 

triển ứng dụng khai phá 

dữ liệu. Các chủ đề cụ 

thể của môn học bao 

30 30 120  
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gồm: 

tổng quan về khai phá 

dữ liệu, các vấn đề về dữ 

liệu được khai phá, các 

vấn đề tiền xử lý dữ liệu, 

hồi qui dữ liệu, phân loại 

dữ liệu, gom cụm dữ 

liệu, khai phá luật kết 

hợp, phát triển ứng dụng 

khai 

phá dữ liệu, và các đề tài 

nghiên cứu nâng cao 

trong khai phá dữ liệu. 

80 
G07140 Matlab Học phần này giúp sinh 

viên nắm được kỹ năng lập 

trình bằng matlab giải 

quyết các bài toán khoa 

học kỹ thuật đặc biệt là các 

bài toán xử lý các dữ liệu 

dưới dạng ma trận, 

đồ thị, giải các bài toán về 

xử lý tín hiệu số, xử lý 

ảnh, xác xuất thống k ê 

hóa. 

15 30 90  

81 
G07141 Lập trình 

Python 

Giới thiệu ngôn ngữ lập 

trình Python (biến, kiểu 

dữ liệu, phép toán, cấu 

trúc lặp, rẽ nhánh, hàm, 

lập trình hướng đối 

tượng,..), trình soạn 

thảo, môi trường biên 

dịch và thực thi chương 

trình. Ứng dụng Python 

để lập trình mạng, lập 

trình web, lập trình giao 

diện đồ họa,... 

30 30 120  

82 
G07142 Lập trình 

ngôn ngữ R 

Giới thiệu về ngôn ngữ 

lập trình hàm cấp cao R 

và dùng R vào việc tính 

toán thống kê, phân tích 

dữ liệu, khám phá tri 

thức và khai thác dữ 

liệu. 

30 30 120  

83 
G07145 Tìm kiếm 

thông tin 

Cung cấp các kiến thức, 

phương pháp và công cụ 

hỗ trợ tìm kiếm thông 

tin. Ngoài ra, học phần 

còn giới thiệu phương 

pháp xây dựng một công 

30 30 120  
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cụ tìm kiếm thông tin cơ 

bản. 

84 
G07146 Mô hình hóa 

quyết định 

Cung cấp các khái niệm, 

các mô hình, thuật toán 

ra quyết định thực tế, lập 

kế hoạch và triển khai 

xây dựng các hệ hỗ trợ 

ra quyết định. 

30 30 120  

85 
G07147 Kỹ thuật phát 

hiện tấn công 

mạng 

Học phần giới thiệu các 

hình thức tấn công mạng 

và hậu quả từ tấn công 

mạng. Nguyên lý cơ bản 

của các tấn công mạng 

thường gặp như: SYN 

flood; UDP flood; ICMP 

flood; HTTP flood. Giới 

thiệu về hệ thống phát 

hiện tấn công mạng. Cài 

đặt và cấu hình hệ thống 

phát hiện tấn công 

mạng, viết các luật để 

phát hiện tấn công 

mạng. 

30 30 120  

86 
G07148 Giải quyết và 

đánh giá hiệu 

năng mạng 

Học phần cung cấp kiến 

thức về giải quyết sự cố 

mạng như: kiến thức về 

đường cơ sở mạng ; 

những tác nhân có thể 

gây ra sự cố mạng; 

phương pháp và phân 

tích sự cố mạng; quy 

trình giải quyết sự cố 

mạng hiệu quả. Nắm các 

mô hình đánh giá hiệu 

năng mạng và các đặc 

trưng của các kiến trúc 

kiến trúc mạng liên quan 

đến hiệu năng mạng. 

30 30 120  

87 
G07149 

Xử lý dữ liệu 

lớn 

Học phần giới thiệu tổng 

quan về dữ liệu lớn (Big 

data), kiến trúc của các 

hệ thống tri thức hướng 

dữ liệu lớn, mô hình lưu 

trữ và xử lý dữ liệu lớn. 

Ngoài ra, học phần cung 

cấp kiến thức về nền 

tảng xử lý dữ liệu lớn 

phổ biến như Hadoop và 

30 30 120  
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các thuật toán 

mapReduce và công cụ 

cho xử lý dữ liệu lớn. 

88 
G07145 Tìm kiếm 

thông tin 

Cung cấp các kiến thức, 

phương pháp và công cụ 

hỗ trợ tìm kiếm thông 

tin. Ngoài ra, học phần 

còn giới thiệu phương 

pháp xây dựng một công 

cụ tìm kiếm thông tin cơ 

bản. 

30 30 120  

89 
G07150 Tường lửa Học phần cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về 

hoạt động hệ thống 

tường lửa.Giải thích 

được kiến thức tổng 

quan vai trò của tường 

lửa đối với hệ thống an 

ninh mạng. Nắm được 

cách thức hoạt động của 

các loại kiến trúc khác 

nhau của tường lửa. 

Trình bày được kỹ thuật 

cài đặt thiết lập các luật 

để kiểm soát điều khiển 

thông qua các giao diện 

của tường lửa trên một 

hệ thống an ninh mạng. 

30 30 120  

90 G28052 Tiểu luận tốt 

nghiệp - 

CNTT  

Môn học này dành cho 

các sinh viên đã học 

xong tất cả các môn học 

cơ sở của khóa học. Môn 

học yêu cầu sinh viên 

thực hiện một đề tài 

dưới dạng thức là một 

bài tập lớn. Khi thực 

hiện tiểu luận, sinh viên 

sẽ được giao đề tài. Sau 

thời gian thực hiện theo 

quy định, sinh viên sẽ 

nộp báo cáo tiểu luận đã 

thực hiện để được kiểm 

tra, đánh giá kết quả. 

0 120 240  

91 G07151 Quản trị cơ sở 

dữ liệu 

Học phần trình bày các 

khái niệm về hệ quản trị 
30 30 120  
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CSDL; vận dụng các 

khái niệm liên quan đến 

bảo mật để cài đặt các 

biện pháp bảo vệ hệ 

thống cơ sở dữ liệu quản 

lý và cấp quyền cho 

người dùng sao lưu và 

phục hồi cơ sở dữ liệu. 

92 G07152 An toàn và bảo 

mật thông tin 

Học phần cung cấp kiến 

thức tổng quan về bảo 

mật an toàn hệ thống 

thông tin bao gồm các 

khái niệm về nguy cơ và 

rủi ro, nguyên tắc xây 

dựng hệ thống thông tin 

bảo mật, chiến lược bảo 

mật hệ thống và kỹ thuật 

ngăn chặn phát hiện xâm 

nhập. 

30 30 120  

 

8. Hướng dẫn thực hiện: 
Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành công nghệ thông tin ( đào 

tạo kỹ sư ) của Trường Đại học Kiên Giang được xây dựng căn cứ Theo Thông tư 

22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Quyết định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17/7/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kiên Giang về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 19/6/2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kiên Giang ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiên Giang. 

 

Khối lượng kiến thức của khoá học 4 năm là 150 tín chỉ (Không tính các học 

phần GDTC và GDQP) được phân bố trong 9 học kỳ. Kế hoạch giảng dạy được dự 

kiến như sau: 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Học kỳ MHP Tên học phần Tín chỉ Ghi chú 

1 

15 TC 

Z05005 Triết học Mác – Lênin 3  

A05027  Lý thuyết xác suất thống kê Toán 3  

G05098 Lập trình căn bản 4  

A05005 Pháp luật đại cương 2  

A05008 Giáo dục thể chất 1 (điền kinh)  -  

F05010 Tiếng Anh 1 3  

2 

15 TC 

Z05001 
Đường lối quốc phòng và An ninh của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
- 

 

Z05006 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2  

A05009 Giáo dục thể chất 2 -  

G06099 Cấu trúc dữ liệu 4  

G06009 Kiến trúc máy tính 3  

G06010 Nguyên lý hệ điều hành 3  

F05011 Tiếng Anh 2 3  

3 

18 TC 

Z05007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  

Z05004 Hiểu biết chung về quân, binh chủng -  

Z05003 
Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn 

súng ngắn  và sử dụng lựu đạn 
- 

 

Z05002 Công tác quốc phòng và an ninh -  

A05010 Giáo dục thể chất 3  -  

G06111 Toán rời rạc - CNTT 3  

G06101 Lập trình hướng đối tượng 3  

G06103 Cơ sở dữ liệu 4  

G06100 Mạng máy tính 3  

F05012 Tiếng anh  3 3  

4 

18 TC 

A05003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

G06022  Java 3  

G06102 Phân tích và thiết kế thuật toán 3  
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G06024  Anh văn chuyên ngành CNTT 3  

G07107 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4  

Học phần tự chọn 3  

G06122 Mạch và tín hiệu 3 CN1 

G06013 Nhập môn Công nghệ phần mềm  3 CN2 

5 

16 TC 

G07104 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3  

Z05008 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2  

G07110 Lập trình Web 3  

G26016 Lý thuyết đồ thị  3  

G26021 Phương pháp nghiên cứu khoa học - CNTT 2  

Học phần tự chọn 3  

G27039 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3 

CN2 G27045 Phát triển ứng dụng trên Windows  3 

G27044 Phát triển ứng dụng trên linux 3 

G07069 Quản trị mạng trên linux 3 

CN1 G07040 Quản trị mạng windows 3 

G07041 Quản trị mạng 3 

6 

16 TC 

G07105 Trí tuệ nhân tạo 4  

Học phần tự chọn 12  

G07106 Thiết kế và cài đặt mạng 3 

CN1 

G07109 Lập trình mạng 3 

G07124 Công nghệ Multimedia 3 

G07125 Thiết kế hệ thống nhúng 3 

G07084 Xử lý ảnh và thị giác máy tính 3 

G26023 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 

CN2 
G07126 Kho dữ liệu và OLAP 3 

G07127 Cơ sở dữ liệu NoSQL 3 

G07128 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 3 
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G28054 Giao diện người - máy 3 

7 

19 TC 

G27032 An toàn hệ thống 3  

G27049 Thực tập nghề nghiệp 4  

G27050 Niên luận cơ sở - CNTT 3  

Học phần tự chọn 9  

G27027 Điện toán đám mây  3 
CN1 

G07129 Phát triển ứng dụng IoT 3 

G07081 Lập trình nhúng 3 
 

G07147 Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng 3 

G07130 Công nghệ tri thức 3 

CN2 G07131 Hệ chuyên gia 3 

G07132 Hệ hỗ trợ ra quyết định 3 

G07108 Hệ thống thông tin địa lý 3  

8 

17 TC 

Học phần tự chọn 3  

G06139 Máy học 3 
CN1 

G06133 Công nghệ BlockChain 3 

G06143 Các công nghệ ứng dụng web 3 
CN2 

G06144 Kiểm thử phần mềm 3 

Học phần tự chọn 14  

G08058 An ninh mạng 3 

CN1 

G07138 Công nghệ VoIP 2 

G28065 Khai phá dữ liệu 3 

G07086 Mạng không dây và di động 3 

G07108 Hệ thống thông tin địa lý 3 

G07148 Giải quyết và đánh giá hiệu năng mạng 3 

G07149 Xử lý dữ liệu lớn 3 

G07140 Matlab 2 
CN2 

G07141 Lập trình Python 3 
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G07142 Lập trình ngôn ngữ R 3 

G07145 Tìm kiếm thông tin 3 

G07146 Mô hình hóa quyết định 3 

G07150 Lập trình cho thiết bị di động 3 

G07084 Xử lý ảnh và thị giác máy tính 3 

G07137 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 

9 

16 TC 

Học phần tự chọn 6  

G08057 Quản lý dự án phần mềm 3 

CN1 G07145 Tìm kiếm thông tin 3 

G07150 Tường lửa 3 

G08059 Công nghệ web 3 

CN2 G07134 Công nghệ J2EE 3 

G08057 Quản lý dự án phần mềm 3 

 

Học phần tự chọn 10  

G28051 Khóa luận tốt nghiệp 10  

G28052 Tiểu luận tốt nghiệp – CNTT 4  

G28053 Thương mại điện tử - CNTT 3  

G08059 Công nghệ web 3  

G07140 Matlab 3  

G07151 Quản trị Cơ sở dữ liệu  3  

G07135 Lập trình cho thiết bị di động 3  

G07152 An toàn và bảo mật thông tin 3  

G28061 Lập trình song song 3  

G07136 Xử lý tiếng nói 3  

G07124 Công nghệ Multimedia 3  

G07149 Xử lý dữ liệu lớn 3  

G07129 Phát triển ứng dụng IoT 3  

G07139 Máy học 3  
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G07145 Tìm kiếm thông tin 3  

Ghi chú: CN1 là chuyên ngành mạng truyền thông và tự động hóa 

    CN2 là chuyên ngành hệ thống thông tin và công nghệ phần mềm 

Hai chuyên ngành này sinh viên có thể tham khảo nhóm học phần để học tập cho phù hợp 

không bắt buộc chọn theo nhóm chuyên ngành. Sinh viên có thể chọn bất kỳ học phần nào 

trong nhóm tự chọn của hai chuyên ngành trên để đủ tín chỉ tích lũy. 

Căn cứ vào chương trình đào tạo sinh viên tham khảo ý kiến của cố vấn học 

tập để lập kế hoạch học tập cho toàn khóa học cho phù hợp. Trước khi bắt đầu học 

kỳ, Nhà trường thông báo lịch học dự kiến cho từng ngành, danh sách các học phần 

bắt buộc và tự chọn dự kiến, làm căn cứ để sinh viên đăng ký khối lượng học tập. 

Ngoài các học phần đã tích lũy, để đạt được mục tiêu tốt nghiệp sinh viên phải 

tích lũy chứng chỉ kỹ năng mềm, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo quy định của 

Trường. 

Chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 – Điều 

8, Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và 

hội nhập. 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên, đóng dấu) 
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