
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

HỌC KỲ THỨ 2 

1. Học phần số 14: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

 

1.14.1 Tên học phần: Giải tích số  - Mã học phần: KHM01.2    

Học phần Phương Pháp Tính nghiên cứu và cung cấp một số phương pháp tính 

gần đúng cơ bản giải quyết các bài toán: nội suy hàm số; tính đạo hàm; tính tích phân; 

giải phương trình đại số siêu việt; giải hệ phương trình đại số tuyến tính; giải phương 

trình vi phân thường. Học phần này cũng trang bị các thuật toán và các chương trình cài 

đặt tương ứng với các phương pháp giải gần đúng.  

Giảng viên giảng dạy: ThS Lương Thái Lê, ThS Phạm Xuân Tích 

1.14.2 Tên học phần Bảo trì hệ thống  - Mã học phần  : MHT03.2 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về cấu tạo, cách thức vận hành 

của máy tính, đồng thời nắm được nguyên tắc, nguyên lý hoạt động của các thiết bị tin 

học. Sinh viên có thể lắp ráp, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ máy tính thông dụng, khắc 

phục các sự cố về phần cứng, phần mềm. 

Hướng dẫn sinh viên biết cách tổ chức, thiết lập cấu hình tối ưu cho từng hệ  máy 

cụ thể để thích ứng với các công việc. Biết cách tổ chức tổ chức thông tin nhằm khai 

thác máy tính một cách hiệu quả nhất. 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên nắm và biết rõ các thành phần cấu tạo nên 

máy vi tính và chức năng hoạt động của chúng, có thể bảo trì các thiết bị ngoại vi, cài 

đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng, duy trì hoạt động của hệ thống máy tính. 

Giảng viên giảng dạy : ThS. Nguyễn Thanh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

HỌC KỲ THỨ 4 

2. Học phần số 28: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

 

2.28.1 Tên học phần:  Phân tích và thiết kế thuật toán    -  Mã học phần:   KHM 08.3

    

Học phần Phân tích thiết kế thuật toán giới thiệu về thuật toán, độ phức tạp của 

thuật toán, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Phân tích thiết kế các thuật toán lặp và 

đệ quy. Các chiến lược thiết kế thuật toán chia để trị, quay lui, tham lam, quy hoạch 

động … 

Giảng viên giảng dạy: Phạm Xuân Tích, Trần Văn Dũng, Lương Thái Lê 

 

2.28.2 Tên học phần: Lý thuyết thông tin và Entropy  - Mã học phần:  KHM202.3 

 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức:  

- Mã hóa các ký tự;  

- Các phương pháp nén cơ bản;  

- Xử lý khắc phục lỗi ;  

 - Xác suất, khả năng kênh 



 - Truyền thông 

 - Nguyên lý entropy cực đại  

 - Một số ứng dụng 

 

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Dũng, Lương Thái Lê 

 

HỌC KỲ THỨ 5 

3. Học phần số 35: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

 

3.35.1 Thiết kế Cơ sở dữ liệu - Mã học phần  : MHT09.2 

Xây dựng một hệ thống CSDL thực tế: Quy trình thiết kế tổng thể hệ thống cơ 

sở dữ liệu. Cách thức khai thác các thông tin khảo sát, quy trình nhiệm vụ, các yêu cầu 

thực tế để thiết lập được hệ thống dữ liệu đạt chuẩn và phi chuẩn nếu cần 

Quản trị dữ liệu trên Microsoft SQL Server: Hiểu mô hình client/server. Tạo chỉ 

mục, khung nhìn (view), bảng tạm nhằm tăng tốc độ truy xuất và nâng cao mức độ bảo 

mật cơ sở dữ liệu. Lập trình CSDL dựa trên ngôn ngữ T-SQL. Tạo thủ tục (stored 

procedure) và thực thi thủ tục, con trỏ và các cú pháp điều khiển trong thủ tục. Tạo hàm 

vô hướng (Scalar Functions), hàm truy xuất dữ liệu (Table-Valued Functions) từ nhiều 

bảng và thực thi hàm. Tạo các bẫy sự kiện (trigger) thực thi tự động trên máy chủ cơ sở 

dữ liệu. Quản lý người dùng, phân quyền cho người dùng và nhóm người dùng trên 

CSDL. Kiểm soát Transaction, tìm hiểu về khóa dữ liệu (lock) trong cơ sở dữ liệu 

Học phần này hữu ích cho phần xây dựng phần mềm phía server như lập trình 

web, lập trình trực quan C# 

Phần mềm sử dụng: Microsoft SQL Server Express phiên bản mới nhất 

Giảng viên giảng dạy : ThS. Nguyễn Kim Sao, TS. Nguyễn Quốc Tuấn 

 

3.35.2 Hệ điều hành Unix - Mã học phần  : MHT10.2 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên hiểu được cấu tạo của hệ điều hành Unix, 

các thành phần, các dịch vụ do Unix cung cấp. Có thể cài đặt, cấu hình, quản trị, khắc 

phục sự cố các dịch vụ trên nền Unix/Linux 

Học phần được chia được chia thành 2 phần: 

Phần một bao gồm những khái niệm cơ bản nhất về hệ điều hành Unix và những 

dịch vụ mạng xây dựng trên hệ điều hành này.  

Phần hai là phần thực hành. Trong phần này sinh viên sẽ từng bước đạt được các 

kỹ năng làm việc với Unix thông qua các bài thực hành trên hệ điều hành Linux, một 

hệ điều hành giống Unix. 

 

Giảng viên giảng dạy : ThS. Nguyễn Thanh Toàn 

HỌC KỲ THỨ 6 

4. Học phần số 39: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

 

4.39.1 Tên học phần: Công nghệ phần mềm - Mã học phần: CPM08.3 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quy trình công nghệ phần mềm. Cụ thể: 



- Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm 

- Lựa chọn một mô hình quy trình phát triển phần mềm thích hợp cho một sản phẩm 

cụ thể. 

- Giải thích tầm quan trọng của các hoạt động đánh giá chất lượng phần mềm. 

- Biết tạo ra những kết quả cụ thể trong từng giai đoạn của quy trình phát triển phần 

mềm. 

- Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể. 

- Sử dụng các CASE Tool để hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm. 

-  

 

4.39.2 Tên học phần: Lập trình sử dụng API - Mã học phần: CPM212.3 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được cách viết các chương trình chạy trên 

một hệ điều hành bằng cách sử dụng trực tiếp giao diện lập trình ứng dụng (API) của 

hệ điều hành đó. Việc hiểu và sử dụng được API của một hệ điều hành là rất quan 

trọng, nó giúp lập trình viên hiểu tốt hơn kiến trúc của hệ điều hành và có khả năng 

can thiệp sâu hơn đến hệ điều hành. 

 

5. Học phần số 40: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

 

5.40.1 Tên học phần: Đồ họa máy tính  -  Mã học phần: KHM09.3     

Đồ họa máy tính là môn học cơ sở cho các môn học khác tiếp theo như xử lý ảnh, 

thị giác máy tính, học máy, nhận dạng hình ảnh tự động. Học phần Đồ họa máy tính 

cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng nâng cao để biểu diễn các đối tượng trên máy 

tính, cụ thể là biểu diễn hình trên màn hình máy tính, máy vẽ, máy in, …. Mọi hình ảnh 

được biểu diễn trên máy tính đều được biểu diễn thông qua những điểm ảnh (còn gọi là 

pixel). Các hình này được biểu diễn thông qua việc sử dụng thuật toán để biểu diễn, như 

các thuật toán vẽ các hình cơ sở cùng các phép biến đổi các đối tượng hình học. Ngoài 

ra môn học cũng cung cấp cách biểu diễn hình 3 chiều trên nền màn hình (2 chiều), các 

kỹ thuật biểu diễn đối tượng 3 chiều như tạo bóng, tô màu, các kỹ thuật chiếu, ….  

Trong học phần Đồ họa máy tính sinh viên cũng sẽ được giới thiệu thư viện đồ 

họa OpenGL là một trong hai thư viện đồ họa 3D thông dụng nhất để biểu diễn các đối 

tượng 3 chiều đồng thời được hướng dẫn lập trình trình các ứng dụng 2D, 3D như các 

game 2D, 3D, … 

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Văn Đức, Nguyễn Việt Hưng 

5.40.2 Tên học phần  Lập trình mạng - Mã học phần  : MHT22.3 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về lập trình mạng. 

Trước hết, học phần hệ thống lại những kiến thức về mô hình mạng TCP/IP và trình 

bày sâu một số kiến thức cần thiết cho lập trình mạng. Học phần trình bày chi tiết 

phương pháp phát triển các ứng dụng mạng theo mô hình client/server, cung cấp kỹ 

năng lập trình mạng trên các môi trường phát triển phần mềm trực quan. Ngoài ra sinh 

viên cũng được tiếp cận với phương pháp thiết kế các ứng dụng mạng. 

Nội dung gồm có: 

- Cơ chế giao tiếp giữa các máy tính, Mô hình TCP/IP, Mô hình Client/ Server, 

Các kiểu kiến trúc chương trình, Kiểm chứng các giao thức HTTP, POP, SMTP từ phía 

client. 



- Lập trình socket: Giới thiệu về Socket, TCP socket: socket đồng bộ, bất đồng 

bộ, UDP socket: socket đồng bộ, bất đồng bộ, Raw socket 

- Lập trình ứng dụng với các giao thức ICMP, SNMP, SMTP, HTTP... 

- Lập trình Webservice 

Giảng viên giảng dạy : TS. Bùi Ngọc Dũng 

 

6. Học phần số 41: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

 

6.41.1 Tên học phần: Lập trình thiết bị di động - Mã học phần  : MHT234.3 

Học phần giúp sinh viên hiểu được kiến trúc các nền tảng cho các thiết bị di 

động, nắm được các kiến thức cơ bản về lập trình cho các thiết bị di động để từ đó xây 

dựng những ứng dụng cơ bản trên Android. 

Học phần gồm những nội dung chính sau: 

- Trình bày về kiến trúc các nền tảng cho các thiết bị di động và nguyên tắc phát 

triển các ứng dụng trên thiết bị di động. 

- Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình Android. 

- Trang bị kỹ năng thực hành lập trình phát triển các ứng dụng trên nền tảng 

Android. 

Giảng viên giảng dạy : TS. Lại Mạnh Dũng 

 

6.41.2 Tên học phần: Thực hành mạng – Mã học phần  : MHT21.3 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên nắm vững các khái niệm và cấu tạo, hoạt 

động của các loại dịch vụ mạng trên nền MS Windows Server như Active Directory, 

DHCP, DNS, HTTP, SMTP, VPN…Thực hiện được công việc cài đặt, cấu hình, quản 

trị các dịch vụ mạng trên nền Windows. 

Phần thực hành mạng  với hệ điều hành  mạng phổ biến nhất hiện nay là MS 

Windows  Server 2008/2012/2016  gồm các phần đan xen lý thuyết và thực hành: 

- Giới thiệu, cài đặt và cấu hình hệ điều hành Windows Server 2012/2016 

- Danh mục tích cực và dịch vụ danh mục tích cực 

- Bảo mật và chia sẻ hệ thống tập tin 

- Quản trị người dùng và nhóm 

- Các dịch vụ mạng DHCP, DNS, E-mail 

- Quản trị in ấn 

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu 

- Định tuyến và truy nhập từ xa 

- Các ứng dụng phục vụ trên Internet 

Giảng viên giảng dạy : ThS. Nguyễn Thanh Toàn 

 



7. Học phần số 42: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

7.42.1 Tên học phần: Nguyên lý ngôn ngữ lập trình – Mã số: KHM11.3 

Môn học nguyên lý các ngôn ngữ lập trình giúp cho sinh viên hiểu những nguyên 

lý cơ bản của lập trình như kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, qui ước đặt tên biến, quản 

lý bộ nhớ và sự khác biệt giữa lập trình kịch bản,  hướng đối tượng, lập trình hàm và 

lập trình logic.   

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Văn Thông, Phạm Xuân Tích 

7.42.2 Tên học phần: Chương trình dịch  - Mã học phần:  KHM13.3 

Học phần chương trình dịch cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

ngôn ngữ hình thức và otômat, vận dụng trong xây dựng chương trình dịch: từ phân tích 

từ vựng, phân tích cú pháp đến tối ưu mã, sinh mã trung gian và sinh mã máy. Sinh viên 

có thể xây dựng các chương trình sử dụng văn phạm đơn giản như tính toán biểu thức 

toán học, logic, máy tính bỏ túi, kiểm tra lỗi chính tả … 

Giảng viên giảng dạy: Phạm Xuân Tích, Trần Văn Dũng, Lương Thái Lê 

 

HỌC KỲ THỨ 7 

8. Học phần số 45: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

8.45.1 Tên học phần: Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Mã học phần: CPM07.3 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản của cách tiếp cận hướng đối tượng, các giai đoạn 

phát triển phần mềm với mô hình hướng đối tượng. Tìm hiểu các khái niệm cơ bản, các 

ký hiệu và các dạng biểu đồ trong UML. Tìm hiểu các bước phân tích hướng đối tượng 

theo các biểu đồ UML bao gồm: xây dựng biểu đồ hoạt động tổng quát, biểu đồ ca sử dụng, 

biểu đồ lớp và biểu đồ trạng thái. Tìm hiểu các bước thiết kế hướng đối tượng theo các 

biểu đồ UML bao gồm: xây dựng biểu đồ tương tác, biểu đồ hoạt động chi tiết, biểu đồ 

lớp chi tiết, biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai 

8.45.2 Tên học phần: Xử lý ảnh  - Mã học phần: CPM223.3 

 

Các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh. Các vấn đề chủ yếu trong xử lý ảnh. Lập trình xử 

lý ảnh. 

 

 

9.  Học phần số 46: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

9.46.1 Tên học phần: Hệ thống thông tin địa lý - Mã học phần  : MHT18.3 

Học phần giới thiệu tầm quan trọng của Hệ thống thông tin địa lý và các ứng 

dụng của nó trong các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật. Môn học đề cập đến các kiến 

thức cơ sở của Hệ thống thông tin địa lý như Hệ thống qui chiếu không gian, các vấn đề 

về xây dựng cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu, các phương pháp thu thập, phân tích xử 

lý, liên kết dữ liệu, hiển thị và chuyển đổi dữ liệu trong HTTTĐL, từ đó nhằm giúp 

người học có thể thực hiện các phép phân tích dữ liệu không gian, sử dụng hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu không gian và xây dựng ứng dụng HTTTĐL 

 

9.46.2 Tên học phần: Khai phá dữ liệu - Mã học phần  : MHT12.3 

Học phần 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 bước trong 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.  

Học phần gồm một số nội dung chính sau:  

- Tổng quan về khai phá dữ liệu, các vấn đề về dữ liệu được khai phá, các vấn 

đề tiền xử lý dữ liệu. 

- Trình bày một số thuật toán phân loại dữ liệu, phân cụm dữ liệu.  

- Trình bày thuật toán về khai phá tập phổ biến và luật kết hợp. 

Sinh viên sau khi kết thúc học phần có thể ứng dụng các phương pháp, thuật toán 

khai phá dữ liệu để giải quyết các bài toán trong thực tế. 

 

10. Học phần số 47: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

10.47.1 Tên học phần: Quản trị mạng - Mã học phần  : MHT15.3 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên hiểu và thực hiện được các công việc cài đặt 

và quản trị các dịch vụ mạng trên nền hệ điều hành MS Windows, cấu hình và quản trị 

các thiết bị mạng như switch và router theo hướng quản trị hệ thống Cisco. Có thể thiết 

kế, lắp đặt, cài đặt mạng cục bộ và mạng diện rộng. 

Học phần gồm 2 phần: 

- Phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạng LAN, 

WAN và các yêu cầu, công việc quản trị mạng. Giới thiệu một số công cụ quản trị mạng. 

- Phần thực hành hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong một quy trình xây 

dựng, cài đặt, vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp mạng. 

10.47.2 Tên học phần: An ninh mạng - Mã học phần  : MHT235.3 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong vấn đề an ninh hệ 

thống mạng máy tính. Qua đó, sinh viên nắm bắt được các nguyên lý, cách thức triển 

khai và phát triển các giải pháp an ninh hạ tầng mạng  máy tính trong thực tế. 

Học phần gồm các nội dung chính sau: 

- Tổng quan về an ninh mạng 

- Các thách thức an ninh với mạng máy tính 

- Hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập 

- An ninh các thiết bị và mạng không dây 

 

11. Học phần số 48: Lựa chọn 1 trong 2 học phần 

11.48.1 Tên học phần: Công nghệ Oracle  - Mã học phần:   KHM14.3   

 PL/SQL 

 Quản trị CSDL Oracle 

 Xây dựng phần mềm trên Form và Report  

 

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Dũng, Nguyễn Việt Hưng 

11.48.2 Tên học phần: Đặc tả phần mềm  - Mã học phần:    KHM10.3 

 Đặc tả phi hình thức 

 Suy luận Logic 

 Đặc tả hình thức: đặc tả modun, đặc tả dữ liệu, đặc tả phương thức 

 Ngôn ngữ UML 



 Phân tích và thiết kế với UML 

 Kiểm thử 

 Đánh giá 

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn Dũng 

 

12. Học phần số 49: Lựa chọn 1 trong 5 học phần 

 

12.49.1 Tên học phần: Chuyên đề Công nghệ thông tin - Mã học phần: CNT02.3 

Nội dung năm học 2017-2018: KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

Kiểm thử nhằm đánh giá chất lượng hoặc tính chấp nhận được của sản phẩm. 

Kiểm thử cũng nhằm phát hiện lỗi hoặc bất cứ vấn đề gì về sản phẩm. Chúng ta cần 

kiểm thử vì biết rằng con người luôn có thể mắc sai lầm. Điều này đặc biệt đúng trong 

lĩnh vực phát triển phần mềm và các hệ thống điều khiển bởi phần mềm. Nội dung chính 

của môn học cung cấp cho sinh viên một bức tranh tổng thể về kiểm thử phần mềm 

cũng như mức chi tiết hơn của lĩnh vực kiểm thử. 

 

12.49.2 Tên học phần: Chuyên đề Công nghệ phần mềm - Mã học phần: CPM10.3  

Nội dung năm học 2017-2018: PHÁT TRIỂN PHẦM MỀM MÃ NGUỒN MỞ 

Môn học phát triển mã nguồn mở nhằm cung cấp các kiến thức nền tảng về mã 

nguồn mở như nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của cộng đồng mã nguồn mở và 

các tổ chức mã nguồn mở, các loại giấy phép mã nguồn mở. Bên cạnh đó, môn học 

cũng cung cấp cho người học các kiến thức cần thiết về lập trình web trên nền mã nguồn 

mở PHP, MySQL, Apache và framework Laravel. 

 

12.49.3 Chuyên đề Hệ thống thông tin - Mã học phần  : MHT16.3 

Nội dung năm học 2017-2018:  

Chuyên đề Hệ thống thông tin trình bày các khái niệm nền tảng về Kho dữ liệu 

(Data Warehouse), 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; CSDL đa chiều và các mô hình dữ liệu đa chiều (luận lý và logic), ngôn 

ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu đa chiều. 

 

12.49.4 Tên học phần: Chuyên đề khoa học máy tính - Mã học phần: KHM191.3 

Nội dung năm học 2017-2018:  HỌC MÁY 

 Học phần học máy giúp cho sinh viên hiểu những kiến thức cơ bản về các phương 

pháp học máy nói chung (học không có giám sát, học có giám sát). Cung cấp cho sinh 

viên các phương pháp học máy cụ thể đang được ứng dụng nhiều trong thực tế hiện nay 

như: cây quyết định, mạng nơ ron, di truyền, máy vector. 

 



12.49.5 Chuyên đề mạng máy tính  - Mã học phần  : MHT23.3 

Nội dung năm học 2017-2018: 

 Chuyên đề Mạng máy tính củng cố sự hiểu biết của sinh viên về lĩnh vực an ninh 

mạng thông qua xem xét các nguyên tắc bảo mật, các phương pháp và công nghệ từ góc 

độ kỹ thuật và quản lý. Chuyên đề này cho phép sinh viên học hỏi, thảo luận, diễn tập  

các kỹ thuật tấn công mạng được sử dụng trong thực tiễn và các phương pháp để bảo 

vệ chống lại các cuộc tấn công như vậy bằng cách sử dụng các công cụ và các giải pháp 

kỹ thuật. Các vấn đề được đặt ra trong chuyên đề bao gồm các kỹ thuật công mạng và 

phòng thủ, an ninh web, tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập cùng với các dịch vụ 

bảo mật như bảo mật, toàn vẹn, xác thực (CIA) và các công nghệ như IPSec, SSL, PGP 

và S/MIME. 

------------------------------ 


