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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
                Tên chương trình:  Khoa học máy tính 
                Trình độ đào tạo:  Đại học   

Ngành đào tạo:  Khoa học máy tính       Mã số: 7480101 

Loại hình đào tạo:  Chính quy 

(Theo Quyết định số 1553/QĐ-ĐHFPT ngày 31/12/2017) 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1 Mục tiêu chung: 

Đào tạo cử nhân Khoa học Máy tính (KHMT) có nhân cách và năng lực đáp ứng nhu 

cầu thực tế của xã hội, nắm vững kiến thức chuyên môn và thực hành, có khả năng tổ chức, 

thực hiện và phát huy sáng tạo trong việc, khả năng nâng cao kiến thức nghề nghiệp 

chuyên môn sau này và các công việc liên quan đến lĩnh vực KHMT. 

Chương trình đào tạo nhằm: 

a) Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng chung và kiến thức khoa học, 

công nghệ và kỹ thuật của máy tinh như cấu trúc máy tính, hệ điều hành, 

ngôn ngữ lập trình  phần mềm và phần cứng; các kiến thức chuyên sâu về 

KHMT như hệ chuyên gia, tương tác người-máy và ứng dụng trong các 

môi trường như hệ đa phương tiện; xử lý ảnh, âm thanh; 

b) Rèn luyện cho sinh viên những phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức 

kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, và kỹ năng cần thiết thông qua môi 

trường làm việc chuyên nghiệp; biết vận dụng các kiến thức về khoa học, 

công nghệ, kỹ thuật của ngành KHMT; 

c) Tạo cơ hội cho sinh viên làm quen với môi trường công nghệp của ngành Khoa 

học máy tính nói riêng, và ngành CNTT nói chung, thông qua việc triển khai 

30% số tín chỉ tại doanh nghiệp. 

d) Cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về ngoại ngữ, khoa học, 

văn hóa, xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc 

và cuộc sống. 

1.2 Chuẩn đầu ra: 

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có: 

- Về kiến thức: 

Có hiểu biết vững chắc về nền tảng khoa học của ngành CNTT; về khoa học, 

công nghệ liên quan đến cấu trúc, phần cứng, phần mềm của máy tính; về xu 

hướng công nghệ áp dụng trong trong máy tính và các thiết bị hoặc hệ thống 

ứng dụng máy tính. 
 

-Về kỹ năng:  

Có thể áp dụng kiến thức vào việc phân tích vấn đề, xác định và định hình 

được yêu cầu để đưa ra giải pháp giải quyết; có khả năng thiết kế, triển khai, 
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tư vấn và đánh giá hệ thống dựa trên máy tính, quá trình và thành phần phần 

cứng, phần mềm để đáp ứng yêu cầu được đưa ra.. 

 

Kỹ năng học tập, mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn, áp dụng vào 

thực tiễn công việc trong lĩnh vực khoa học máy tính. 

 

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp chuyên nghiệp; kỹ năng tiếng Anh 

thành thạo trong giao tiếp chuyên môn, đạt bậc 4 trong khung năng lục ngoại 

ngữ 6 bậc của Việt Nam. 
 

-Về thái độ: 

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống 

lành mạnh, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say 

mê khoa học và yêu nghề, luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và 

năng lực chuyên môn, nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước. 

 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề 

đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, 

môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước. 

 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có 

năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.  

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Đại đa số sinh viên tốt nghiệp ra làm việc ngay trong môi trường công 

nghiệp, dịch vụ trong nước và trên thế giới. Số còn lại được tuyển chọn để 

tiếp tục học tập, nghiên cứu ứng dụng, công nghệ theo các chương trình đào 

tạo nâng cao.. Các vị trí công việc có thể: 

+ Phân tích dữ liệu. 

+ Phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

+ Lập trình và phát triển ứng dụng. 

+ Có năng lực làm việc ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về An 

toàn thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo. 

+ Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin. 

2. Thời gian đào tạo: 9 học kỳ (không kể thời gian chuẩn bị tiếng Anh và rèn luyện 

tập trung) 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:    

138 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất, quốc phòng). Trong đó có 41 tín chỉ (30% thời 

lượng) đào tạo tại doanh nghiệp.. 

4. Đối tượng tuyển sinh:  

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước, đáp ứng đủ tiêu chuẩn học đại 

học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện tuyển sinh của Trường 

Đại học FPT trong năm tuyển sinh (Phụ lục 3).  
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Sinh viên đã hoặc đang học đại học ở các trường khác trong và ngoài nước, hoặc 

các ngành khác trong trường, đáp ứng được điều kiện tuyển sinh của Trường Đại 

học FPT trong năm tuyển sinh.  

- Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng về CNTT trong và ngoài nước đáp ứng được 

điều kiện tuyển sinh của Trường Đại học FPT trong năm tuyển sinh.  

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước, đặc biệt là các ngành 

Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, muốn  học thêm văn bằng đại học về 

CNTT. 

Điều kiện tiếng Anh: Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEFL 500 điểm trở lên.  

Các thí sinh chưa đáp ứng điềukiện về tiếng Anh, nếu có nguyện vọng sẽ được tuyển 

vào học chuẩn bị tiếng Anh tại trường và sẽ được chuyển sang học chương trình đại 

học này sau khi đạt được trình độ tiếng Anh quy định. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: theo quy định của Trường ĐH FPT 

6. Thang điểm: 10, quy đổi về điểm chữ  

7. Nội dung chương trình  
A CÁC NỘI DUNG/HỌC PHẦN BẮT BUỘC   113 

I CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC XÃ HỘI (03) 10 

1 
MLN101 Các nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 
Philosophy 5 

2 HCM201 Tư tưởng HCM Hochiminh Ideology 2 

3 
VNR201 Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN 
Revolutionary way of CPV 3 

II KỸ NĂNG MỀM (02) 6 

4 SSG101 Làm việc nhóm Working in Group 3 

5 SSC102 Giao tiếp Business Communication 3 

III TOÁN - LÝ (08) 24 

6 MAC101 Giải tích 1 Calculus 1 3 

7 MAD101 Toán rời rạc Discrete Mathematics 3 

8 MAA101 Đại số tuyến tính Linear Algebra 3 

9 MAC201 Giải tích 2 Calculus 2 3 

10 MAS291 Xác suất thống kê  Statistics and Probability  3 

11 MAO301 Tối ưu hóa tổ hợp Combinatorial Optimizations 3 

12 PHY101 
Vật lý và thí nghiệm (vật lý đại 
cương) 

Physics with lab (General 
Physics) 

3 

13 PHY201 
Vật lý và thí nghiệm (vật lý 
hiện đại) 

Physics with lab (Modern 
Physics) 

3 

IV KHOA HỌC MÁY TÍNH (12)   36 

14 CSI103 Cơ sở khoa học máy tinh 
Computer sciences 
Fundamentals 

3 

15 
CEA201 Tổ chức và Kiến trúc máy tính Computer Organization and 

Architecture 
3 

16 
PRF192 Cơ sở lập trình (với C hoặc 

Python) 
Programming Fundamentals 
(with C or Python) 

3 

17 
PRO192 Lập trình hướng đối tượng 

(với Java) 
Object-Oriented Programming 
(with Java) 

3 

18 
CSD201 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

(với Java) 
Data Structures and Algorithm 
(with Java) 

3 

19 OSG202 Hệ điều hành Operating System 3 

20 NWC202 Mạng máy tính Computer Networking 3 
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21 DBI202 Các hệ cơ sở dữ liệu Database Systems  3 

22 
IAC201 Máy tự động Lý thuyết và tính 

toán phức tạp 
Automata Theory and 
Computational Complexity 

3 

23 CSD301 Giải thuật nâng cao  Advanced Algorithms  3 

24 CGG201 Đồ họa máy tính Computer Graphics 3 

25 SCI201 An toàn thông tin Information Security 3 

          

V CÔNG NGHỆ (02) 6 

26 
PRJ311 Phát triển ứng dụng 

Java desktop 
Desktop Java Applications 3 

27 
PRJ321 Phát triển ứng dụng 

Java web 
Web-based Java Applications  3 

VI KỸ THUẬT PHẦN MỀM (01)   3 

28 
SWE102 Nhập môn kỹ thuật 

phần mềm 
Introduction to Software 
Engineering 

3 

VII THỰC HÀNH (04) 12 

29 LAB101 Thực hành C C Lab 3 

30 
LAB211 Thực hành OOP với 

Java 
OOP with Java Lab 3 

31 
LAB221 Thực hành Desktop 

Java 
Desktop Java Lab 3 

32 LAB231 Thực hành Web Java Web Java Lab 3 

VIII THỰC TẬP 10 

33 OJS201 
Thực tập dự án 
doanh nghiệp 

Internship 10 

IX GIÁO DỤC THỂ CHẤT (03) 6 

    Võ Việt Nam 1-3 Vovinam 1-3 6 

 X Chuyên đề     9 

34 CSL201 
Chuyên đề 1: Ngôn 
ngữ lập trình 

Programming languages 
  

35 
ITE302 Chuyên đề 2: Đạo 

đức nghề nghiệp 
CNTT 

Ethics in Information 
techonology 

  

36 
  Chuyên đề 3: Chủ đề 

mở 
Open topic 

  

XI 

CHUYÊN SÂU 
(CHỌN 1 TRONG 
CÁC HƯỚNG IS, 
ES, JS, AI) (05) 

    22 

37 SWP490/SWP493 Đồ án tốt nghiệp  Capstone project  10 

  Trí tuệ nhân tạo 12 

38 PRP201 Lập trình Python Python Programming 3 

39 AIG202 
Trí tuệ nhân tạo 

Introduction to Artificial 
Intelligence 

3 

40 AIL302 Học máy Machine Learning  3 

41 AIA401 Ứng dụng AI  AI Applications  3 

  
  Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên 
  

3 

  Dữ liệu lớn   12 

38   Phân tích dữ liệu Data Analysics 3 

39 
  

Ngôn ngữ R (hoặc 
Python) R (or Python) Programming 

3 

40   Xử lý dữ liệu lớn   3 

41 DBM301 Khai phá dữ liệu Datamining 3 

  
An toàn thông 
tin 

    
12 
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38 CRY302 
Nhập môn Mật mã ứng 

dụng  

Introduction to Applied 

Cryptography  
3 

39 DBS401 An ninh Cơ sở dữ liệu Database Security 3 

40 
  Phân tích lỗ hổng, 

virus, mã độc 
  

3 

41 FRS301 Điều tra số Digital Forensics  3 

 
  

Tổng (kể cả GDTC) 144 

Các học phần được thực hiện tại doanh nghiệp: 41 tín chỉ chiếm 30% tổng thời lượng. 

8. Kế hoạch đào tạo  

-  Chương trình đào tạo được triển khai trong 9 kỳ học, không kể thời gian chuẩn bị 

tiếng Anh và rèn luyện tập trung (học ngay sau khi SV nhập học). Một năm học 

chia làm 3 kỳ: Spring, Summer và Fall, mỗi kỳ mỗi kỳ 4 tháng 

 

- Lịch học khuyến cáo như sau: 

 

Code Học phần Course Title 
Class  

hours 
Credits 

 
Học kỳ chuẩn bị 1 Preparation term 1     

 
(Các) Học kỳ chuẩn bị  Preparation term(s)     

  Định hướng chung General Orientation     

  Rèn luyện tập trung Military Training 165 CC 

  

Giáo dục thể chất (có thể triển khai 

kéo dài sang giai đoạn học chuyên 

môn) 

Vovinam (can be implemented through to 

main academic program phases) 
  6 

ENT151 
Tiếng Anh 6.0 IELTS (Đọc 6.0 điểm) 

hoặc tương đương 

English: IELTS overal 6.0 (Reading 6.0) 

or equivalent 
    

  Học kỳ 1 (Summer 2013) Term 1 (Summer 2013)   15 

MAC101 Giải tích 1 Calculus 1 60 3 

MAD101 Toán rời rạc Discrete mathematics 60 3 

CSI103 Cơ sở khoa học máy tinh Computer sciences Fundamentals 60 3 

PRF192 Cơ sở lập trình (C) Programming Fundamentals (with C) 60 3 

SSG101 Làm việc nhóm Working in groups 60 3 

  Học kỳ 2 Term 2   15 

MAA101 Đại số tuyến tính Linear Algebra 60 3 

MAC201 Giải tích 2 Calculus 2 60 3 

PRO192 Mô thức hướng đối tượng (Java) Object-Oriented Paradigm (Java) 60 3 

PHY101 
Vật lý và thí nghiệm (vật lý đại 

cương) 
Physics with lab (General Physics) 

60 3 

LAB101 Thực hành C C Lab 60 3 

  Học kỳ 3 Term 3   15 

MAS291 Xác suất và thống kê  Statistics and Probability  60 3 

CEA201 Tổ chức và Kiến trúc máy tính Computer Organization and Architecture 60 3 

CSD201 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Java) Data structures and Algorithms (Java) 60 3 

PRJ311 Desktop Java Desktop Java 60 3 

LAB211 Thực hành OOP với Java OOP with Java Lab 60 3 

  Học kỳ 4 Term 4 

 

15 

PHY201 Vật lý và thí nghiệm (vật lý hiện đại) Physics with lab (Modern Physics) 60 3 

SWE102 Nhập môn Kỹ thuật phần mềm Introduction to Software Engineering 60 3 

OSG202 Hệ điều hành Operating Systems 60 3 

PRJ321 Web Java Web Java  60 3 

LAB221 Thực hành Desktop Java Desktop Java Lab 60 3 



8 

 

  Học kỳ 5 Term 5   15 

IAC201 
Máy tự động Lý thuyết và tính toán 

phức tạp 

Automata Theory and Computational 

Complexity 60 3 

NWC202 Mạng máy tính Computer Networking  60 3 

DBI202 Các hệ cơ sở dữ liệu  Database Systems 60 3 

CSD301 Giải thuật nâng cao  Advanced Algorithms  60 3 

LAB231 Thực hành Web Java Web Java Lab 60 3 

  

      

  Học kỳ 6 Term 6   10 

OJT Thực tập dự án doanh nghiêp Internship 750 10 

 

Khởi sự doanh nghiệp Start Your Business     

 

        

  Học kỳ 7 Term 7   15 

MAO301 Tối ưu hóa tổ hợp Combinatorial Optimizations 60 3 

AIG201 Chuyên sâu 1: Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence 60 3 

CGG201 Đồ họa máy tính Computer Graphics 60 3 

CSL201 Chuyên đề 1: Ngôn ngữ lập trình (Programming languages) 60 3 

SSC102 Kỹ năng giao tiếp  Business Communication  60 3 

  

      

  Học kỳ 8 Term 8   17 

PRP201 Chuyên sâu 2: Ngôn ngữ Python Python Programming 60 3 

SCI201 An toàn thông tin Information Security 60 3 

  Chuyên sâu 3: Học máy (Machine Learning) 60 3 

MLN101 Các nguyên lý cơ bản của CNMLN Philosophy 60 5 

ITE302 
Chuyên đề 2: Đạo đức nghề nghiệp 

CNTT 
Ethics in Information techonology 

60 3 

  Học kỳ 9 Term 9   21 

  Chuyên sâu 4: Ứng dụng AI AI Applications 60 3 

  Chuyên đề 3: Chủ đề mở  Open topic 60 3 

VNR201 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Vietnam Revolution 36 3 

HCM201 Tư tưởng HCM Hochiminh Ideology 24 2 

CST491 Đồ án tốt nghiệp Capstone Project 120 10 

    
144 

 

  

9. Mô tả tóm tắt nội dung và khối lượng các học phần: 

 

I Chính trị, khoa học xã hội 

1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin (CNMLN): 

Giáo trình: Giáo trình Triết học Mác-Lênin, dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2006. 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2006.  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 

2006. 
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Nội dung: Nội dung môn học được chia thành ba phần:  Phần  thứ nhất trình bày những 

nội dung cơ bản của Triết học Mác- Lênin bao gồm chương mở đầu (nhập môn), 

chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, chương 2: Phép biện chứng duy vật, chương 

3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Phần thứ hai trình bày những nội dung cơ bản của Kinh tế 

chính trị Mác Lênin  gồm ba chương, chương 4: Học thuyết giá trị, chương 5: Học 

thuyết giá trị thặng dư, chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc 

quyền nhà nước. Phần thứ ba trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội 

khoa học gồm ba chương, chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chương 

8: Những vấn đề chính trị xã hội mang tính quy luật của cách mạng XHCN, chương 9: 

Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

 

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) 

Giáo trình: Hội đồng Trung ương biên soạn giáo trình Quốc gia các môn học Mác - 

Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị 

Quốc gia, 2003. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nội dung gồm  8 chương: Chương 

mở đầu (nhập môn), chương 1:Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh. chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 

phóng dân tộc, chương 3:Tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, chương 4:Tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản 

Việt Nam, chương 5:Tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, 

chương 6:Tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do 

dân và vì dân, chương 7:Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con 

người mới 

3 Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) 

Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 

 

Nội dung: Nội dung học phần bao gồm những vấn đề cơ bản về lịch sử ĐCS Việt Nam 

và đường lối cách mạng của ĐCS Việt nam. Nội dung gồm 9 chương: Chương mở đầu 

(Nhập môn), chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam  và Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng, chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), 

chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975),  chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chương VI: Đường lối xây dựng hệ 

thống chính trị, chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã 

hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại. 

II Kỹ năng mềm 

4 Làm việc nhóm 

Giáo trình: Isa N.Engleberg and Dianna R.Wynn, 2010, Working in Groups: 

Communication Principles and Strategies, 5th edition. Boston, MA: Pearson/Allyn & 

Bacon. 

Nội dung: Học phần bao quát lý thuyết làm việc nhóm theo hướng cổ điển và hiện đại, 

tập trung vào câu hỏi “làm việc nhóm như thế nào” bao gồm thông tin nhóm, chiến 
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lược giao tiếp trong nhóm và các kỹ năng làm thế nào làm việc trong nhóm. 

Các chủ đề gồm: phát triển nhóm, thành viên nhóm, đa dạng nhóm, lãnh đạo nhóm, 

động lực nhóm, xung đột và gắn kết trong các nhóm, lập kế hoạch và tổ chức các cuộc 

họp, trình bày theo nhóm.  

Hình thức học tập: lớp sẽ được tạo điều kiện thông qua việc sử dụng các phương tiện 

như đọc sách giáo khoa, thảo luận lớp, các bài tập / hoạt động trong lớp, các trường 

hợp và bài giảng. 

5 Kỹ năng giao tiếp 

Giáo trình: Krizan, et al., 2008, Business Communication, 7th edition, Thomson South-

Western. 

Nội dung: Khóa học nhấn mạnh phương pháp tiếp cận cân bằng với truyền thông bằng 

cách viết và truyền khẩu quan trọng của truyền thông kinh doanh. Nó cũng mang lại 

cho học viên những cơ hội thực hành giao tiếp trực tiếp, nghe và không lời, kỹ năng 

trình bày, phỏng vấn việc làm; Công nghệ, truyền thông đa văn hóa và toàn cầu, đạo 

đức kinh doanh và làm việc theo nhóm được tích hợp trong nội dung và các ứng dụng 

trong suốt khóa học. 

III Toán -Lý 

6 Giải tích 1 

Giáo trình: Student Textbook (ST): James Stewart, Essential Calculus, International 

Student Edition, Thomson Brooks/Cole, 2008, ISBN 978-0-495-10860-3; 

website.http://www.stewartcalculus.com 

 

Nội dung: Khóa học này bao gồm các khái niệm cơ bản về giải tích cần thiết trong kỹ 

thuật, khoa học và tài chính. Các chủ đề bao gồm: 

 

Giới hạn và vi phân hàm một biến, tích phân hàm một biến, chuỗi và dãy số, giới hạn 

và vi phân phàm nhiều biến, tích phân hàm nhiều biến. 

7 Toán rời rạc. 

Giáo trình: Kenneth Rosen, Discrete Mathematics and its applications. Ed.7, Mc.Graw 

Hill, IE, 2012  http://www.mhhe.com/rosen 

Nội dung: Khóa học này là phần đầu tiên của phạm vi bảo hiểm của nền tảng toán học 

cho khoa học máy tính. Các chủ đề bao gồm: logic, lý luận toán học và các kỹ thuật 

chứng minh, kích thích toán học và đệ quy, tập và bản đồ, lý thuyết số cơ bản, kỹ thuật 

đếm, tổ hợp, xác suất rời rạc. Khóa học sẽ giới thiệu cho sinh viên một loạt các ứng 

dụng của các khái niệm toán học trong công nghệ thông tin; Ví dụ, áp dụng lý thuyết số 

trong mật mã và bảo mật máy tính. 

8 Đại số tuyến tính 

Giáo trình: Nicholson Keith, Linear Algebra with Applications, 6th edition 

Nội dung: Hệ thuyến tính, ma trận, định thức, véc tơ, không gian véc tơ, phụ thuộc và 

độc lập tuyến tính, cơ sở, chiều. Biến đổi tuyến tính, ma trận của biến đổi tuyến tính, 

giá trị riêng, véc tở riêng, chéo hóa. 

9 Giải tích 2 
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Giáo trình: William E. Boyce and Richard C. DiPrima, Elementary differential 

equations and boundary value problems, 10th edition, Wiley, 2012,  ISBN: 978-

0470458310 

Nội dung: Khóa học này giới thiệu về phương trình vi phân thường và các ứng dụng. 

Các chủ đề chính bao gồm: Phương trình vi phân bậc 1, phương trình vi phân tuyến 

tính bậc cao, hệ phương trình vi phân. Ứng dụng phương trình vi phân vào các hiện 

tượng trong cuộc sống, giải phương trình và dùng nghiệm của các phương trình để 

phân tích các hiện tượng.  

10 Xác suất thống kê. 

Giáo trình: Montgomery D.C. &Runger G.C., Applied Statistics and Probability for 

Engineers, 4th (or 5th) ed., John Wiley & Sons 

 

Nội dung: Khóa học này bắt đầu với sự giới thiệu về xác suất liên tục và xem xét xác 

suất rời rạc, sau đó khám phá 5 chủ đề chính trong số liệu thống kê: số liệu thống kê 

mô tả, ước lượng tham số, kiểm tra giả thuyết, hồi quy và tương quan và phân tích các 

sai số. Đối với mỗi chủ đề trong thống kê, sinh viên sẽ được tiếp xúc với việc sử dụng 

các công cụ thống kê (ví dụ như Excel với số liệu thống kê bổ sung) để giải quyết các 

vấn đề thực tế. Nhấn mạnh vào việc áp dụng xác suất và thống kê (ví dụ như trong 

kiểm soát chất lượng phần mềm) sẽ được thực hiện trong các chủ đề thích hợp. Các 

kiến thức toán học thu được trong khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên các công cụ 

và phương pháp để phân tích dữ liệu và ra quyết định trong sự nghiệp sau này của họ. 

 

11 Toán rời rạc. 

Giáo trình: Kenneth Rosen, Discrete Mathematics and its applications. Ed.7, Mc.Graw 

Hill, IE, 2012  http://www.mhhe.com/rosen 

Nội dung: Khóa học này là phần đầu tiên của phạm vi bảo hiểm của nền tảng toán học 

cho khoa học máy tính. Các chủ đề bao gồm: logic, lý luận toán học và các kỹ thuật 

chứng minh, kích thích toán học và đệ quy, tập và bản đồ, lý thuyết số cơ bản, kỹ thuật 

đếm, tổ hợp, xác suất rời rạc. Khóa học sẽ giới thiệu cho sinh viên một loạt các ứng 

dụng của các khái niệm toán học trong công nghệ thông tin; Ví dụ, áp dụng lý thuyết số 

trong mật mã và bảo mật máy tính. 

12 Vật lý 1 (Vật lý đại cương) 

Giáo trình: Haliday, Resnick, Jearl Walker, 2004, Instructor Manual for Principles of 

Physics (Extended), 7th ed, John Wiley & Sons. 

Nội dung: Môn học bao gồm các kiến thức cơ bản của vật lý gồm cơ, nhiệt, điện, 

quang. 

13 Vật lý 2 (Vật lý hiện đại) 

Giáo trình:  

1) Haliday, Resnick, Jearl Walker, 2011. Principles of Physics (Extended), 9th ed, John 

Wiley & Sons. 
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2) Foundations of Quantum Mechanics: From Photons to Quantum Computers 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=33187. 

Nội dung: Khóa học bao gồm các kiến thức về thuyết tương đối, vật lý lượng tử, máy 

tính lượng tử. 

12 
Tối ưu hóa tổ hợp 

Giáo trình: William J. Cook, William H. Cunningham, William R. Pulleyblank, 

Alexander Schrijver, Combinatorial optimization. Wiley, 1997. 

Nội dung: 

Khóa học này cung cấp một giới thiệu về tối ưu hóa tổ hợp. Nó thảo luận về các kỹ 

thuật lập trình tuyến tính và các thuật toán lý thuyết đồ thị cơ bản khác nhau. Khóa học 

này bao gồm, trong số những người khác, thuật toán đường đi ngắn nhất, cây bao trùm 

tối thiểu, phù hợp, trải và lưu lượng mạng. 

13 Giáo dục thể chất: 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết 

định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung 

vào học phần Võ Việt Nam 

* Vovinam 1, 2, 3 (bắt buộc) 

- Nội dung chương trình Vovinam gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành và được tiến 

hành lồng ghép trong quá trình tập luyện. Mỗi học phần đều tập trung vào các nội 

dung: 

Phần lý thuyết:: Lịch sử, nguồn gốc môn thể thao; nguyên lý kỹ thuật động tác; phương 

pháp tập luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, luật thi đấu; phương pháp thi đấu và trọng 

tài. 

Phần thực hành: các kỹ thuật cơ bản; các bài tập bổ trợ kỹ - chiến thuật; các bài tập rèn 

luyện thể lực… 

*Thể dục tự chọn: (một trong các môn: Vovinam nâng cao, Câu lông, Cầu mây, Bóng 

đá, Bóng rổ, Bóng ném…) 

IV Khoa học máy tính 

14 Nhập môn khoa học máy tính 

Giáo trình: Connecting to Computer Science. Greg Anderson, David Ferro, Robert 

Hilton. 2005. Thomson  Course Technology 

Nội dung: giới thiệu cho sinh viên bức tranh tổng thể về CNTT thông qua các khái 

niệm cơ bản về lịch sử phát triển, công cụ, kiến trúc phần cứng, phần mềm, biểu diễn 

dữ liệu, hệ điều hành, mạng và Internet, cấu trúc dữ liệu, CSDL, cấu trúc tệp,  kỹ thuật 

phần mềm; bảo mật, công nghệ nổi bật…, làm cơ sở cho việc tiếp thu các môn học cơ 

sở ngành và chuyên ngành sau này. 

15 Tổ chức và kiến trúc máy tính 

Giáo trình: William Stallings, 2012, Computer Organization and Architecture: Design 

for Performance, 9th Edition, Prentice Hall. 

Nội dung: Khóa học này giới thiệu về kiến trúc và tổ chức máy tính: bao gồm các chủ 

đề trong cả hai thiết kế vật lý của máy tính (tổ chức) và thiết kế hợp lý của máy tính 



13 

 

(kiến trúc). Các nội dung chính bao gồm tổ chức một chương trình máy tính lưu trữ 

đơn giản: CPU, Bus và bộ nhớ; Bộ chỉ lệnh, mã máy, và ngôn ngữ lắp ráp; Công ước 

cho ngôn ngữ lắp ráp được tạo ra bởi trình biên dịch; Số đại diện số điểm nổi; Tổ chức 

phần cứng của bộ vi xử lý đơn giản; Dịch địa chỉ và bộ nhớ ảo; Rất ví dụ giới thiệu của 

các thiết bị đầu vào / đầu ra, xử lý gián đoạn và các hệ thống đa tác vụ 

16 Cơ sở lập trình  

Giáo trình: Foundations of Programming Using C, Evan Weaver, 2003, printed by FPT 

University in 2007 (hardcopy) 

Nội dung: Khóa học giới thiệu về các ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C; quá trình phát 

triển phần mềm; lập trình căn bản dùng C. 

17 Lập trình hướng đối tượng 

Giáo trình: Online http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ 

Nội dung: phân tích các mô tả chức năng của các đối tượng nhỏ đòi hỏi phải sử dụng 

các công nghệ như truy cập file, serialization, xử lý ngoại lệ, cơ cấu dữ liệu cơ bản và 

các thuật toán, đầu vào của người sử dụng mạnh mẽ và định dạng chương trình đầu ra; 

thiết kế và tạo ra mã Java thực hiện các đặc tả đó; kiểm tra phương pháp và gỡ lỗi các 

chương trình Java 

18 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  

Giáo trình: Michaelt T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser: Data 

Structures and Algorithms in Java, 6th Edition, 2014 (ebook) 

Nội dung: Khóa học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các 

thuật toán tiến hành từ chúng. Các chủ đề bao gồm các vấn đề cơ bản về phân tích 

thuật toán, các cấu trúc dữ liệu cơ bản (bao gồm các ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên 

kết, bảng băm, cây), đệ quy và một số ứng dụng quan trọng của các cấu trúc dữ liệu và 

các thuật toán này. 

Những cấu trúc dữ liệu và thuật toán như đang được thực hiện trong Java cũng được 

đưa ra trong khóa học này 

19 Hệ điều hành 

Tài liệu tham khảo: 

1) Understanding operating systems, Cengage Learning, Ann McIver McHoes and Ida 

M. Flynn, 2008, ISBN-13: 978-1-4239-0160-0, 560 pages  

2) Andrew Tanenbaum. Computer networks, 4e. Pearrson Education, 2003. Prentice 

Hall PRT, International Edition. 

 

Nội dung:  Giới thiệu hệ điều hành, Process and Thread, Deadlock, Quản lý bộ nhớ, 

Vào/Ra, Hệ thống tệp...  

20 Mạng máy tính 

Giáo trình: Computer Networking: A Top-Down Approach Pearson Edition, James 

F.Kuose and Keith W.Ross, 4th Edition (or 5th edition) 

Nội dung: Xây dựng trên phương pháp tiếp cận từ trên xuống thành công, quá trình 
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Mạng máy tính được thực hiện với sự nhấn mạnh trước về các mô hình lớp ứng dụng 

và các giao diện lập trình ứng dụng, khuyến khích thực hành với các giao thức và các 

khái niệm mạng. 

21 Các hệ cơ sở dữ liệu 

Giáo trình: First Course in Database Systems, A, 3/E Jeffrey D. Ullman, Jennifer 

Widom 

Nội dung: Khóa học này cung cấp cho sinh viên một sự giới thiệu về sự tiến triển của 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu và sự hiểu biết cơ bản về một Hệ thống Quản lý Cơ sở dữ liệu, 

dành cho các mô hình Cơ sở dữ liệu Quan hệ, Lý thuyết Thiết kế cho Các Cơ sở dữ 

liệu Quan hệ và các khía cạnh khác nhau của Lập trình Cơ sở dữ liệu Quan hệ , Giao 

dịch, contraints, gây nên, và thủ tục lưu trữ. 

Trong khóa học, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành trên một DMBS nhất định phù hợp 

với bối cảnh cụ thể của việc thực hiện khóa học. 

22 
 
Máy tự động Lý thuyết và tính toán phức tạp 

Giáo trình: 

Nội dung: Giới thiệu lý thuyết về máy tự động và tính toán phức tạp. 

 

23 Giải thuật nâng cao 

Giáo trình: Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford 

Stein, 2009, Introduction to Algorithms, Third Edition, The MIT Press. 

Nội dung: Khóa học gồm các chủ đề: Divide-and-Conquer & Recursive strategies in 

algorithm; Probabilistic Analysis and Randomized Algorithms; Sorting in Linear Time; 

Medians and Order Statistics; Advanced data structures like Red-Black Trees, B-Trees, 

Fibonacci Heaps and Strategies to Augmenting Data Structures; Dynamic 

Programming; Greedy Algorithms; Amortized Analysis; Data Structures for Disjoint 

Sets; All-Pairs Shortest Paths; Maximum Flow; Multithreaded Algorithms; Linear 

Programming; Polynomials and the FFT; String Matching; Computational Geometry; 

Approximation Algorithms 

24 Đồ họa máy tính 

Tài liệu học tập: Peter Shirley, Michael Ashikhmin and Steve Marschner, 2005, 

Fundamentals of Computer Graphics, 2nd ed., A K Peters 

Nội dung: Khóa học cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc về các khái niệm và kỹ 

thuật của đồ họa máy tính: Các thuật toán Raster, Xử lý tín hiệu, Xem, Kỹ thuật bề 

mặt, Xử lý Tia X, Xoá Texture, Các Cấu trúc Dữ liệu cho Đồ hoạ, Lấy Mẫu, Các 

đường cong, Hoạt hình Máy tính, Phần cứng Đồ hoạ, Màu sắc, nhận thức bằng mắt, 

Tách sản xuất, ánh sáng toàn cầu, các mô hình phản chiếu, dựng hình dựa trên hình 

ảnh, hình dung. Một phần ba thời gian học dành cho thực hành trên máy tính để làm 

chủ các kỹ thuật này. Khóa học này cung cấp nền tảng toán học của đồ họa máy tính 

với trọng tâm vào trực giác hình học, cho phép lập trình viên hiểu và áp dụng những cơ 

sở này vào việc phát triển mã hiệu quả. 

25 An toàn thông tin 

Giáo trình:  

1) Adam J. Elbirt, 2009, Understanding and Applying Cryptography and Data Security, 
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Auerbach Publications  (available at library.books24x7.com) 

2) Michael Welschenbach, 2005, Cryptography in C and C++, 2nd Edition, Apress 

(available at library.books24x7.com) 

3) Graham, James, Richard Howard, and Ryan Olson (eds). Cyber Security Essentials. 

Auerbach Publications, 2011. (available at library.books24x7.com) 

Nội dung: Khóa học này có hai phần. 

- Phần đầu tiên đi qua các kỹ thuật chi tiết về crytography, bolck xây dựng cơ bản của 

hệ thống an ninh thông tin. 

- Phần thứ hai trình bày về mặt kỹ thuật về một lĩnh vực an ninh thông tin, đó là an 

ninh mạng, nơi mật mã được áp dụng. 

Một nửa số giờ liên lạc được thiết kế để paracticing trên máy tính các kỹ thuật mật mã, 

cũng như kỹ thuật tấn công và phòng thủ về an ninh mạng 

V Công nghệ 

26 Phát triển ứng dụng desktop Java  

Giáo trình: (online) Complete Java 2 Certification Study Guide, 5th Edition 

    Phillip Heller, Simon Roberts (Online books24x7.com) 

Nội dung: Khóa học bao gồm 3 phần :: 

Phần 1 là tổng quan về công nghệ JAVA và tăng cường kiến thức cơ bản và kỹ năng 

trong ngôn ngữ lập trình java như sử dụng lập trình đa luồng, lập trình GUI, xử lý đồ 

hoạ, các ứng dụng quốc tế hoá Java 

Phần 2 là để phát triển các ứng dụng phân phối Java 

Phần 3 là để phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu Java 

27 Phát triển ứng dụng web 

Giáo trình: Online Text book: Nicholas S. Williams, 2014, Professional Java® for Web 

Applications, Wrox Press. 

Nội dung: Khóa học được thiết kế để nâng cao khả năng thực hành của sinh viên. 

Trong mỗi buổi, có 2 phần của bài giảng sẽ được gửi đến. Phần lý thuyết, được đưa ra 

trong các hình thức slide ngắn, mà chỉ tập trung vào việc giới thiệu và các ý tưởng chủ 

chốt. Phần diễn giải được đưa ra dưới dạng các bài tập (tập thể dục trong lớp) sẽ giúp 

học sinh hiểu được chủ đề đã được giới thiệu bằng cách tiếp cận thực tế. Trong suốt 

khóa học, sinh viên sẽ học dựa trên một bài tập (dưới dạng dự án cá nhân). Sinh viên sẽ 

quyết định chủ đề của bài tập dưới sự giám sát của giảng viên. Các lớp học cung cấp 

kiến thức cơ bản cho học sinh. Sinh viên phải tự nghiên cứu và thảo luận với giảng 

viên để hoàn thành bài tập 

VI Kỹ thuật phần mềm 

28 Nhập môn KTPM  

Tài liệu học tập:  Ian Sommerville. Software engineering, 8/e , ©2007. Pearson 

Education 
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Nội dung:  Kiến thức chung về các tiến trình và vòng đời Kỹ thuật phần mềm; Quản ly 

dự án và thay đổi, Yêu cầu phần mềm, Thiết kế kiến trúc phần mềm, Kiểm thử phần 

mềm, dùng lại phần mềm, các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại… 

VII Thực hành 

29 Lab 1: Lập trình C 

Tài liệu học tập: Online.  

Nội dung: Thực hành các bài lập trình với ngôn ngữ C 

30 Lab 2: Lập trình Java 

Tài liệu học tập: Online.  

Nội dung: Thực hành các bài lập trình hướng đối tượng với ngô ngữ Java. 

31 
Lab3: Ứng dụng desktop Java 

Tài liệu học tập: Online. 

Nội dung:  Thực hành phát triển ứng dụng desktop Java.  

32 Lab 4: Ứng dụng web  

Giáo trình: Online. 

Nội dung: Thực hành phát triển ứng dụng web 

VIII Thực tập 

33 Thực tập dự án doanh nghiệp 

Nội dung: sinh viên tham gia dự án thực tại doanh nghiệp 

IX Chuyên đề 

34 Ngôn ngữ lập trình 

Giáo trình: Michael Scott, Programming Language Pragmatics, 3rd Edition 

Nội dung: Khóa học gồm các nội dung chính: Cú pháp ngôn ngữ lập trình; Tên, phạm 

vi, Bindings; Phân tích ngữ nghĩa học;  Các loại dữ liệu; Hướng đối tượng; Chức năng; 

Logic. 

35 Đạo đức nghề nghiệp CNTT 

Tài liệu học tập: George Reynolds, Ethics in Information Technology, Second Edition. 

Course Technology Incorporated, 2007, ISBN 1-4188-3631-1 

Nội dung: đề cập các vấn đề liên quan đến đạo đức của người làm CNTT và người 

dùng CNTT, sở hữu trí tuệ, an toàn và bảo mật, tội phạm máy tính và Internet, chia sẻ 

thông tin, người lao động và người sử dụng lao động, tính riêng tư, sự tuân thủ... 

36 Chủ đề mở 

Nội dung được cập nhật theo thực tế các vấn đề nổi bật của ngành KHMT. 

X Chuyên sâu 

37 Đồ án tốt nghiệp 
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 Trí tuệ nhân tạo 

38 Lập trình Python 

Tài liệu: online 

Nội dung: Giới thiệu về ngôn ngữ Python, thực hành trên ngôn ngữ Python. 

39 Trí tuệ nhân tạo  

Giáo trình: Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3nd edition. 

Nội dung: Khóa học sẽ bao gồm lịch sử, lý thuyết, và các phương pháp tính toán của trí 

thông minh nhân tạo. Các khái niệm cơ bản bao gồm biểu diễn kiến thức và các 

phương pháp tính toán cho lý luận. Ứng dụng trong một hoặc hai lĩnh vực sẽ được 

nghiên cứu, được lựa chọn từ các hệ thống chuyên gia, robot, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 

tầm nhìn máy tính và xử lý hình ảnh. 

40 Học máy 

Giáo trình: Machine Learning A Probabilistic Perspective, Kevin P. Murphy, The MIT 

Press (August 24, 2012). 

 

Nội dung: Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các mô hình học máy chính 

(giám sát & không giám sát), các vấn đề (phân loại, phân cụm, ...) và các công cụ học 

máy quan trọng (MaxEnt, SVM, ANN - DNN, HMM, CRF, ...) 

41 Ứng dụng AI 

Giáo trình: Online 

Nội dung: Ứng dụng AI trong xử lý ngôn ngữ, xử lý ảnh. 

 Dữ liệu lớn 

38 Phân tích dữ liệu 

30 Ngôn ngữ R (hoặc Python) 

40 Khai phá dữ liệu 

Giáo trình:  

1.Jiawei Han, Micheline Kamber, and Jian Pei, 2011, Data Mining: Concepts and 

Techniques, 3rd edition, Morgan Kaufmann Publishers.  

2. Ian H. Witten, Eibe Frank and Mark A. Hall, 2011, Data Mining: Practical Machine 

Learning Tools and Techniques, Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers. 

3. Stéphane Tufféry, 2011, Data Mining and Statistics for Decision Making, John 

Wiley & Sons. 

Nội dung: Khoá học này dạy khai thác dữ liệu qua việc học tập theo dự án / vấn đề. 

Khi bắt đầu khóa học, sinh viên chọn các dự án, trong số các danh sách. Sau đó, trong 

quá trình xử lý dự án / vấn đề, sinh vien sẽ quyết định lựa chọn một số chủ đề lý thuyết 

mà giảng viên có thể hướng dẫn họ đến hiện diện trong lớp, nơi giảng viên có thể sửa 

sự hiểu biết của mình về khía cạnh lý thuyết. Trong giữa các buổi học lý thuyết, có 
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buổi thực tế, nơi giảng viên giúp đỡ sinh viên trong các vấn đề / dự án của họ. Khóa 

học kết thúc bằng việc đưa ra các giải pháp cho vấn đề công việc / vấn đề dự án của 

sinh viên. Đánh giá liên tục được thực hiện thông qua đánh giá các bài thuyết trình của 

sinh viên và giải pháp vấn đề của dự án sinh viên. 

41 Xử lý dữ liệu lớn 

 An toàn thông tin 

38 
Nhập môn Mật mã ứng dụng  

Giáo trình: William Stallings, “Cryptography and Network Security: Principles and 

Practice”, 6th Ed. Pearson, 2013 (cf. other materials from http://williamstallings.com/) 

 

Nội dung: Khóa học này giới thiệu về mật mã học ứng dụng và mối quan hệ của nó với 

các hệ thống an toàn. Học sinh sẽ học cách tạo ra, phá vỡ mã số và mật mã. Họ có thể 

có một hiểu biết tốt về các khái niệm chính trong mật mã học ứng dụng: văn bản thuần 

túy, mã hóa, văn bản mật mã, mật mã khối, giải mã, hệ thống mật mã khoá công khai, 

hàm băm, chữ ký số, xác thực, quản lý khóa và các giao thức mật mã như một phần của 

việc đảm bảo hệ thống kỹ thuật số. 

39 
An ninh Cơ sở dữ liệu 

Giáo trình: Basta, Alfred and Zgola, Melissa (2012). Database Security, Course 

Technology, Cengage Learning, ISBN: 978-0-4354-5390-6 

 

Nội dung: Giới thiệu bản chất của cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin; các rủi ro, điểm 

yếu, khắc phục,… đến kiểm định an toàn cơ sở dữ liệu. 

40 
Phân tích lỗ hổng, virus, mã độc 

Giáo trình: Darril Gibson, Managing Risk In Information Systems, 2nd Edition - Jones 

& Bartlett Learning, 2015 

 

Nội dung: Khóa học cung cấp một cái nhìn toàn diện về quản lý rủi ro trong các hệ 

thống thông tin. Khóa học bao gồm các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro và rủi ro và 

cũng bao gồm các chi tiết chuyên sâu về các chủ đề quản lý rủi ro toàn diện hơn. Các 

lĩnh vực giảng dạy bao gồm cách thức để đánh giá và quản lý rủi ro dựa trên xác định 

một mức độ chấp nhận được của nguy cơ cho các hệ thống thông tin. Các thành phần 

của phân tích tác động kinh doanh (BIA), kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP), kế 

hoạch khôi phục thảm họa (DRP) và kế hoạch của nhóm phản ứng máy tính (CIRT) 

cũng được thảo luận. 

41 
Điều tra số 

Giáo trình: John Sammons, 2015, The Basics of Digital Forensics: The Primer for 

Getting Started in Digital Forensics, Second Edition, Syngress 

(Online: http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=78129). 

 

Nội dung: Khóa học này tập trung vào việc hiểu và áp dụng các Điều tra số. Sinh viên 

sẽ đánh giá và tổng hợp các vấn đề kỹ thuật và pháp lý liên quan đến bằng chứng số. 

Sinh viên sẽ áp dụng các kỹ năng và kỹ năng khác nhau, kết hợp với nhiều công cụ 

phần mềm điều tra để phân tích các phương tiện điện tử bị tịch thu. 

10. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

-  Các phòng học lớn (trên 100 sinh viên) và  nhỏ (30 sinh viên) khang trang, hiện 

đại, có đủ phương tiện giảng dạy (máy tính, máy chiếu, bảng viết, hệ thống âm 
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thanh…), đủ ánh sáng, không khí điều hòa và phù hợp vệ sinh đảm bảo điều kiện 

học tập tốt nhất cho hàng ngàn sinh viên theo học. 

- Kết nối Intranet, Internet có dây và không dây trong trụ sở toàn trường,  

- Số máy tính phục vụ học tập: 1500 máy tính (bao gồm 1000 máy laptop và 150 

máy trong phòng Lab cố định). Tất cả các phòng học đều được thiết kế để sinh viên 

có sử dụng máy tính bât kỳ lúc nào theo yêu cầu của buổi học. 

- Thư viện được cập nhật đủ sách giáo khoa và các loại tài nguyên dạy- học kèm 

theo sách giáo khoa cũng như thực hiện các kế hoạch bổ sung tài liệu tham khảo 

liên quan cho sinh viên và giáo viên. đồng thời kết nối on-line với các thư viện điện 

tử, các kho sách điện tử trong nươc và ngoài nước.  

- Tên các giáo trình và tài nguyên giảng dạy: xem mục 10. 

11. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Các cán bộ, giảng viên trong trường có trách nhiệm trách nhiệm thực hiện theo các 

quy định về xây dựng, cập nhật và triển khai chương trình đào tạo ở cả 3 mức: 

chương trình, học phần và giờ học như sau:  

11.1 Chương trình 

Chương trình đào tạo của ĐH FPT phải được triển khai theo tinh thần đào tạo định 

hướng nghề nghiệp (job-oriented), đào tạo ra những con người có nhân cách và kỹ 

năng, bằng cấp đạt chuẩn kiến thức quốc tế, có thể làm việc như những người 

chuyên nghiệp trong công nghiệp, thương mại và dịch vụ ở bất cứ nơi nào trong 

phạm vi toàn cầu. Sinh viên phải được trang bị và cập nhật kiến thức, kỹ năng cần 

thiết về chuyên học phần, thực hành, ngoại ngữ, xã hội nhân văn và được phát triển 

cá nhân một cách toàn diện.  

Việc tổ chức thực hiện chương trình sẽ từng bước hướng theo cơ chế tín chỉ.  

Quy trình kiểm định và đánh giá chất lượng chương trình dựa trên outcomes mà 

sinh viên thu được, theo các chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của quốc tế, kết 

hợp thêm với ISO 9000 trong các hoạt động khác của trường và tham gia triển khai 

Tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tổ chức lấy đánh giá của sinh viên 

về giảng viên.  

Mức độ đáp ứng của từng sinh viên đối với chương trình hoặc từng phần của 

chương trình đào tạo được đánh giá thông qua điểm trung bình các học phần với 

trọng số tương ứng của từng học phần. Việc xếp loại học tập sẽ theo quy định 

chung của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Để tạo điều kiện cho đông đảo sinh viên khá giỏi có thể theo học chương trình và 

tăng sự thu hút đối với sinh viên, cơ chế học bổng /tín dụng được triển khai thường 

xuyên. 

11.2  Học phần (Học phần) 

Việc thiết kế và triển khai cụ thể từng học phần phải theo hướng đáp ứng được tốt 

nhất các yêu cầu sau: 

- phù hợp với các tiêu chuẩn và giáo trình quốc tế,  
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- nội dung cập nhật,  

- sử dụng công nghệ đào tạo tiên tiến;  

- nâng cao tính tự học và tích cực của sinh viên;  

- có nguồn tài nguyên phục vụ dạy và học đa dạng và sinh động;  

- kết hợp cân đối giữa đánh giá kết quả học tập thường xuyên và thi cuối kỳ của sinh 

viên;  

- chú trong vào việc nâng cao năng suất dạy và học;  

- xây dựng cơ chế mềm dẻo và cá nhân hóa tạo điều kiện cho những sinh viên có đủ 

điều kiện theo học được học phần. 

11.3  Giờ giảng 

- Mỗi giờ học đều phải được chuẩn bị kỹ trước khi lên lớp, từ bài giảng, bài tập, bài 

đọc thêm, bài về nhà đến việc tương tác với sinh viên, hướng dẫn làm dự án… đều 

được phải được triển khai trong theo kịch bản đã định để đảm bảo nội dung, thời 

gian và chất lượng dạy học 

- Khối lượng công việc giao cho sinh viên về nhà làm phải được xác định rõ sau mỗi 

buổi giờ giảng trên lớp. Có cơ chế đánh giá và kiểm tra việc học tập thường xuyên 

của sinh viên tmột cách hiệu quả.   

- Trong mỗi giờ giảng, vai trò của giáo viên không chỉ hạn chế ở việc truyền đạt kiến 

thức và hướng dẫn chuyên học phần, mà còn phải chú trọng đến việc rèn luyện cho 

sinh viên một tinh thần kỷ luật cao, biết tôn trọng người khác và hoàn thiện nhân 

cách của mình. 

                                            

 

 

                                                                                                     

                                                                      


