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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số         /QĐ-CDS ngày           tháng       năm 2011            

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi) 

Tên chương trình :  Cử nhân Cao đẳng Tin học ứng dụng                 

Trình độ đào tạo :  Cao đẳng  

Ngành đào tạo  :  Công nghệ phần mềm  

Mã số   :  09 - 01 

Loại hình đào tạo :  Chính quy 

 

1.  Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin (CNTT) có phẩm chất chính trị, 

đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng 

cài đặt, khai thác tốt các phần mềm ứng dụng, có khả năng viết được các phần mềm từ 

đơn giản đến phức tạp, có khả năng nghiên cứu thành tựu mới của Công nghệ thông 

tin để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức 

Nắm vững kiến thức tổng quát và chuyên ngành của bậc học: Với mục tiêu cung 

cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp 

kiến thức nền tảng trên các lĩnh vực khoa học Mác-Lênin, khoa học tự nhiên và khoa 

học xã hội, kiến thức chuyên môn sâu của lĩnh vực phần mềm như: kiến trúc máy tính, 

lập trình hướng đối tượng (C++, C#, Java), cấu trúc dữ liệu và giải thuật, hệ điều hành, 

công nghệ phần mềm, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, công nghệ (.net, java, web, mã 

nguồn mở), phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, khả năng lập trình web và lập trình 

ứng dụng. 

Phát triển tư duy độc lập: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập và hệ 

thống, tự tin khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin. 

Có khả năng ứng dụng và sáng tạo trong công việc: Với mục tiêu đẩy mạnh chất 

lượng đào tạo, các khái niệm, kỹ thuật kiểm tra được lồng ghép chặt chẽ song hành 

cùng với những kiến thức xây dựng phần mềm, chú trọng đến khả năng làm việc nhóm 

với nhiều đồ án có tính thực tiễn cao từ doanh nghiệp được kết hợp ngay trong các 
môn học, sinh viên có thể cùng lúc vừa học lý thuyết, vừa thực hành để tích lũy kinh 

nghiệm thực tế tốt hơn. 

Tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn: Nhận thức về sự cần thiết 

và khả năng học suốt đời, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng tự học, tự 
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nghiên cứu vững chắc, làm nền tảng cho việc tiếp tục nâng cao trình độ Công nghệ 

thông tin tại các trường đại học có uy tín trong nước và quốc tế. 

 Kỹ năng 

Các kỹ năng mềm: Có khả năng trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc 

lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Kỹ năng Tin học: Có khả năng viết được các phần mềm từ đơn giản đến phức 

tạp, có khả năng tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các công ty tin 

học. Thành thạo trong việc áp dụng các qui trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp 

và hiệu quả, xây dựng, điều hành và phát triển chương trình đào tạo tin học, hệ thống 

học tập trực tuyến (e-learning) cho các tổ chức có ứng dụng CNTT. 

Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp theo chuẩn TOEIC tương đương 400 

điểm. 

 Thái độ 

- Năng động, tự tin. 

- Có đạo đức và tận tâm với nghề nghiệp. 

- Kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 

Vị trí công việc 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Phần mềm của Trường có thể đảm nhận 

các vị trí sau: 

- Lập trình viên web, ứng dụng. 

- Quản trị website, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning). 

- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ. 

- Chuyên viên thiết kế phần mềm. 

- Chuyên viên kiểm tra phần mềm. 

- Chuyên viên hệ thống thông tin. 

- Chuyên viên phần mềm. 

- Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu. 

- Bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường 

học, ngân hàng. 

- Giáo viên CNTT cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp.  

2.  Thời gian đào tạo 

Chương trình đào tạo được bố trí trong 6 học kỳ, tương đương với 03 năm học. 

3.  Khối lượng kiến thức toàn khoá  

152 ĐVHT (không bao gồm khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục 

Thể chất). 
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Stt Nội dung Số ĐVHT 

I Kiến thức giáo dục đại cương 51 

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 101 

1 Kiến thức cơ sở ngành 32 

2 Kiến thức chuyên ngành 50 

3 Kiến thức bổ trợ 3 

4 Thực tập và thi tốt nghiệp 16 

4.  Đối tượng tuyển sinh 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

- Khối thi A, D1. 

5.  Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình đào tạo 

Đặc điểm 

- Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế. 

- Kết hợp giữa giảng dạy tại trường và thực tế tại doanh nghiệp. 

Tổ chức lớp học 

Mỗi lớp học được bố trí từ 40 - 50 sinh viên. Đối với chương trình thực hành 

phòng thí nghiệm hoặc thực tập tại xưởng, Trường sẽ chia thành nhóm từ 15 - 20 sinh 

viên cho mỗi đợt thực tập, thực hành để nâng cao hiệu quả học tập. 

Phân bố thời gian 

- Một năm học được chia thành 02 học kỳ chính và có thể tổ chức học kỳ hè 
(đối với các môn học chung hoặc sinh viên còn nợ học phần). 

- Mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học, 3 - 4 tuần thi và kiểm tra; học 

kỳ hè có ít nhất 5 tuần thực học và 01 tuần thi và kiểm tra. 

- Các học phần trong mỗi học kỳ cũng như toàn khoá học được bố trí theo 

quy định chung và trên cơ sở đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của giảng 

viên và sinh viên. 

Thực hiện chương trình 

- Cách tính đơn vị học trình được quy đổi như sau: 

1 ĐVHT                =  15 tiết giảng lý thuyết 

        = 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm, thảo luận  

        = 45 - 90 giờ thực tập tại doanh nghiệp 
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Số ĐVHT của các học phần là bội số của 15. 

- Sắp xếp lịch học tập theo trình tự thời gian học tập và phải đảm bảo điều 
kiện tiên quyết cho việc tiếp thu các kiến thức. Riêng thực tập kỹ năng nghề 

nghiệp hàng năm tại cơ sở sản xuất, tham quan thực tế, nghe báo cáo 

chuyên đề gắn liền với kiến thức của từng học phần hoặc nhóm học phần và 

linh hoạt bố trí phù hợp với yêu cầu thực tế. 

- Tổ chức thực hiện giờ học tập của sinh viên có các loại chủ yếu:  

 Tiết học lý thuyết trên lớp 

 Thời gian thực tập tại cơ sở (thực tập tay nghề và tốt nghiệp) 

 Giờ tự học 

- Đơn vị thời gian được tính bằng tiết, mỗi tiết 45 phút. Thời gian thực hành 

và thực tập được tính bằng giờ. Trung bình mỗi tuần, thời gian học lý thuyết 

là 27 tiết, thời gian thực hành và thực tập là 15 giờ. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 

 Trong mỗi học phần sinh viên được đánh giá kiến thức thông qua các 

bài kiểm tra; đạt yêu cầu qua các lần kiểm tra sinh viên sẽ được dự thi 
học phần. Một số học phần có thể cho sinh viên viết tiểu luận, làm bài 

tập lớn, đánh giá kết quả của sinh viên trong những hoạt động này. 

 Trong quá trình học tập, sinh viên được tổ chức đi tham quan thực tế, 

thực hành kỹ năng nghề nghiệp, nghe báo cáo chuyên đề… Đối với 
những phần này sinh viên có nhiệm vụ viết báo cáo thu hoạch.  

 Sau khi hoàn tất các học phần trong chương trình, sinh viên được đi 

thực tập. Sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập, đạt yêu cầu được dự 
thi tốt nghiệp. 

5.2. Điều kiện được xét công nhận tốt nghiệp 

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp:  

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị 

điểm dưới 5; 

- Được xếp loại Đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; 

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5 trở lên; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC đạt 400 điểm trở lên; 

- Có các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất. 

6.  Thang điểm 

Thang điểm áp dụng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên là 10 (mười). 

7.  Nội dung chương trình  

7.1.  Kiến thức giáo dục đại cương 



 5 

Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT Ghi chú 

7.1.1 Lý luận chính trị 225 225 0 15  

1 
Những Nguyên lý cơ bản của 
CN Mác-Lênin  

120 120 - 8 
Theo QĐ số 52/2008 
ngày 18/9/2008 của 

Bộ GD&ĐT 

2 
Đường lối Cách mạng của 
ĐCS Việt Nam  

60 60 - 4 
Theo QĐ số 52/2008 
ngày 18/9/2008 của 

Bộ GD&ĐT 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 45 - 3 

Theo QĐ số 52/2008 

ngày 18/9/2008 của 
Bộ GD&ĐT 

7.1.2 Ngoại ngữ 300 300 0 20  

1 Anh văn TOEIC 1 60 60 - 4  

2 Anh văn TOEIC 2 60 60 - 4  

3 Anh văn TOEIC 3 60 60 - 4  

4 Anh văn TOEIC 4 60 60 - 4  

5 Anh văn chuyên ngành 60 60 - 4  

7.1.3 Khoa học tự nhiên 255 225 30 16  

1 Toán cao cấp A1  60 60 - 4  

2 Toán cao cấp A2  60 60 - 4  

3 Toán rời rạc  60 60 - 4  

4 Tin học đại cương 75 45 30 4  

7.1.4 Giáo dục Thể chất  - - - 3 

Theo QĐ số 
3244/2002 và QĐ số 

1262/GD-ĐT ngày 
12/4/1997 của Bộ 

GD&ĐT 

7.1.5 Giáo dục Quốc phòng - - - 3 
Theo QĐ số 12/2000 
ngày 09/5/2000 của 

Bộ GD&ĐT 

Tổng cộng  780 750 30 51 
(Không bao gồm 

GDTC và GDQP) 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Stt Môn học Số tiết LT TH ĐVHT 

7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành  555 405 150 32 
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Stt Môn học Số tiết LT TH ĐVHT 

1 Lập trình C  75 45 30 4 

2 Kiến trúc máy tính  45 45 - 3 

3 Lý thuyết đồ thị 60 60 - 4 

4 Cơ sở dữ liệu  60 60 - 4 

5 Mạng máy tính căn bản  60 60 - 4 

6 
Thiết kế Web căn bản và 

JavaScript  
60 30 30 3 

7 Cơ sở dữ liệu với MsAccess  60 30 30 3 

8 Hệ điều hành Linux  60 30 30 3 

9 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 75 45 30 4 

7.2.2 Kiến thức ngành chính 1050 450 600 50 

1 Lập trình hướng đối tượng  75 45 30 4 

2 Công nghệ phần mềm  75 45 30 4 

3 Kiểm thử phần mềm 75 45 30 4 

4 PHP/MySQL  75 45 30 4 

5 Thiết kế Web nâng cao 75 45 30 4 

6 Lập trình Java  75 45 30 4 

7 Lập trình Windows 75 45 30 4 

8 Lập trình Mobile 75 45 30 4 

9 
Quản trị mạng với Microsoft 
Windows Server  

75 45 30 4 

10 Hệ quản trị CSDL SQL Server 75 45 30 4 

11 Đồ án phần mềm 1 90 - 90 3 

12 Đồ án phần mềm 2  90 - 90 3 

13 Đồ án phần mềm 3  120 - 120 4 

7.2.3 Kiến thức bổ trợ  45 45 0 3 

1 Quản lý dự án  45 45 - 3 

2 
Chuyên đề sử dụng Crystal 

Report  
- - - - 
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Stt Môn học Số tiết LT TH ĐVHT 

3 
Chuyên đề lập trình trên 
Pocket PC  

- - - - 

4 Chuyên đề Visio  - - - - 

7.2.4 Thực tập tốt nghiệp và thi 

tốt nghiệp 
480 - 480 16 

1 Thực tập tốt nghiệp 240 - 240 8 

2 Thi tốt nghiệp  240 - 240 8 

Tổng cộng 2130 900 1230 101 

8.  Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

HỌC KỲ 1 

Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT Ghi chú 

1 Anh văn TOEIC 1 60 60 - 4   

2 Toán cao cấp A1  60 60 - 4   

3 Tin học đại cương  75 45 30 4   

4 Lập trình C  75 45 30 4   

5 Kiến trúc máy tính  45 45 - 3   

6 Mạng máy tính căn bản  60 60 - 4   

7 Thiết kế Web căn bản & JavaScript  60 30 30 3   

Tổng cộng 435 345 90 26   

HỌC KỲ 2  

Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT  Ghi chú 

1 
Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-

Lênin 
120 120 - 8 CTK 

2 Anh văn TOEIC 2 60 60 - 4   

3 Toán cao cấp A2  60 60 - 4   

4 Lý thuyết đồ thị  60 60 - 4   

5 Cơ sở dữ liệu với MsAccess  60 30 30 3   

6 Toán rời rạc  60 60 - 4   

7 Lập trình hướng đối tượng  75 45 30 4   
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Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT  Ghi chú 

8 Giáo dục Thể chất  - - - 3 CTK 

9 Giáo dục Quốc phòng  - - - 3 CTK 

Tổng cộng  495 435 60 31   

HỌC KỲ 3 

Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT Ghi chú  

1 
Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt 

Nam  
60 60 - 4 CTK 

2 Anh văn TOEIC 3 60 60 - 4   

3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  75 45 30 4   

4 Công nghệ phần mềm  75 45 30 4   

5 Cơ sở dữ liệu  60 60 - 4   

6 
Quản trị mạng với Microsoft Windows 

Server  
75 45 30 4   

7 Đồ án phần mềm 1  90 - 90 3   

Tổng cộng 495 315 180 27   

HỌC KỲ 4  

Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT  Ghi chú 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  45 45 - 3 CTK 

2 Anh văn TOEIC 4 60 60 - 4   

3 PHP/MySQL 75 45 30 4   

4 Hệ quản trị CSDL SQL Server  75 45 30 4   

5 Lập trình Java  75 45 30 4   

6 Hệ điều hành Linux  60 30 30 3   

7 Đồ án phần mềm 2  90 - 90 3   

Tổng cộng 480 270 210 25   

HỌC KỲ 5   

Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT Ghi chú  

1 Anh văn chuyên ngành 60 60 - 4   

2 Kiểm thử phần mềm  75 45 30 4   

3 Thiết kế Web nâng cao 75 45 30 4   
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Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT Ghi chú 

4 Lập trình Windows 75 45 30 4   

5 Lập trình Mobile 75 45 30 4   

6 Quản lý dự án  45 45 - 3   

7 Đồ án phần mềm 3  120 - 120 4   

Tổng cộng 525 285 240 27   

HỌC KỲ 6   

Stt Môn học 
Số 

tiết 
LT TH ĐVHT Ghi chú 

1 Thực tập tốt nghiệp  240 - 240 8   

2 Thi tốt nghiệp  240 - 240 8   

Tổng cộng 480 0 480 16  

9.  Mô tả nội dung học phần  

9.1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 8  ĐVHT 

Môn học được cấu trúc thành 3 phần: Phần thứ nhất bao quát những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai 

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

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và phần thứ ba khái quát những nội dung cơ 

bản thuộc lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội hiện 

thực và những triển vọng phát triển của nó. 

9.2. Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam  4 ĐVHT 

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học môn học này gồm 8 chương: 

Chương I : Sự ra đời của ĐCSVN 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 hóa. 

Chương V : Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Chương VI : Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. 

Chương VII : Đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. 

Chương VIII : Đường lối đối ngoại. 

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

có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. 
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9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 ĐVHT 

Môn học cùng cấp những kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển, 
và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học. Cùng 

với môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, môn học này tạo lập 

những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách 

mạng nước ta, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới cho sinh viên. 

9.4. Anh văn TOEIC       8 ĐVHT 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng của chương trình TOEIC với mục tiêu 

đạt được kỹ năng giao tiếp tương đương TOEIC 400. 

9.5. Anh văn chuyên ngành      4 ĐVHT 

Cung cấp kiến thức và ngữ cảnh sử dụng với những từ ngữ chuyên ngành giúp 

sinh viên có thể đọc hiểu tài liệu trong môi trường làm việc.  

9.6. Toán cao cấp A1        4 ĐVHT 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giải tích toán học: Hàm số và 

giới hạn; phép toán vi phân đối với hàm số một biến số; hàm ẩn; các bài toán cực trị; 

phép tính tích phân; phương trình vi phân và các kiến thức của lý thuyết chuỗi số và 
chuỗi hàm; rèn luyện kỹ năng tính toán, phương pháp tư duy toán học cho sinh viên, 

giúp họ thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học với các lĩnh vực trong đời sống. 

Nội dung của học phần tuân thủ theo quy định về học phần Toán cao cấp A1 của Bộ 

GD&ĐT dành cho các trường đại học và cao đẳng.  

9.7. Toán cao cấp A2  4 ĐVHT 

Nội dung của học phần tuân thủ theo quy định về học phần Toán cao cấp A2 của 

Bộ GD&ĐT dành cho các trường đại học và cao đẳng. Sinh viên sẽ được học các kiến 

thức về số phức, ma trận, cách tính định thức, không gian véc tơ, không gian Euclid, 

ánh xạ tuyến tính, trị riêng và véc tơ riêng. 

9.8. Toán rời rạc 4 ĐVHT 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức ban đầu về toán rời rạc: khái niệm logic 

như mệnh đề, vị từ, các giá trị logic; các thuật toán, phương pháp đếm và dùng nó để 

tìm lời giải cho các bài toán đếm trong thực tế; các loại quan hệ: quan hệ hai ngôi, 

quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự; cuối cùng là đại số Bool và hàm Bool. 

9.9. Tin học đại cương  4 ĐVHT 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về CNTT như cách thức hoạt động và 

cấu tạo các bộ phận của máy tính. Hướng dẫn người học sử dụng thành thạo các phần 

mềm ứng dụng văn phòng như: MS Word, MS Excel, Power Point, Internet và Email.   

9.10. Giáo dục Thể  chất 3 ĐVHT 

Chương trình môn học Giáo dục Thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn thể 

thao theo nội dung chương trình, phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, bảo 

vệ và tăng cường sức khỏe phòng chống bệnh tật, nâng cao khả năng học tập và lao 

động phục vụ xã hội, góp phần hình thành nên những phẩm chất ý chí như lòng dũng 

cảm, tính tự tin, kiên trì vượt khó, ý thức tổ chức kỷ luật. 
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9.11. Giáo dục Quốc phòng 3 ĐVHT 

Giáo dục sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng 
và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống 

ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa 

bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.  

Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

9.12. Lập trình C  4 ĐVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản trong ngôn ngữ C: các kiểu dữ 

liệu; cách tổ chức dữ liệu như mảng, bản ghi, structure, mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, 

vòng lặp for, while, switch… 

9.13. Kiến trúc máy tính 3 ĐVHT 

Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về: Lịch sử phát triển máy tính, cách 

biểu diễn thông tin trong máy tính (hệ đếm cơ số 2, 8, 16, số nguyên, số thực, kiểu kí 

tự); các khối cơ bản trong máy tính: bộ nhớ trong, bộ điều khiển, bộ thao tác dữ liệu, 

bộ thanh ghi, các tập lệnh và chế độ xử lí, bộ xử lí trung tâm CPU, các thiết bị vào ra 

và bộ nhớ máy tính. Hướng dẫn cách thức lắp ráp và cài đặt một bộ máy vi tính hoàn 

chỉnh. 

9.14. Lý thuyết đồ thị  4 ĐVHT 

Sinh viên sẽ được học các kiến thức về đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton, các 

định lí liên quan tới đồ thị, thuật toán xây dựng và tìm kiếm trên đồ thị. Các bài toán 

tối ưu trên đồ thị như cây khung tối thiểu, đường đi có trọng số nhỏ nhất… Bên cạnh 

các kiến thức lý thuyết người học sẽ được luyện tập thêm về khả năng lập trình để giải 

quyết các bài toán trên máy tính. 

9.15. Cơ sở dữ liệu  4 ĐVHT 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thành phần và 

chức năng của một hệ QTCSDL. Cơ chế quản lý truy xuất đồng thời, an toàn và khôi 

phục dữ liệu sau sự cố. Tối ưu hóa các cấu trúc tổ chức lưu trữ thông tin và phương 

thức truy xuất tương ứng. Trình bày các giải pháp và cài phần mềm QTCSDL như 

SQL Server, Orcale. 

9.16. Mạng máy tính căn bản 4 ĐVHT 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạng máy tính như đặc 

tính và các thành phần cơ bản của LAN, phân biệt LAN-WAN. Các khái niệm ở mỗi 

tầng trong mô hình OIS, cáp dùng các thiết bị kết nối mạng như Cable, Repeaters, 

Bridges… trong thiết kế một hệ thống mạng LAN; làm quen với hệ điều hành mạng 

Novell Netware hoặc WindowsNT. 
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9.17. Thiết kế Web căn bản và JavaScript 3 ĐVHT 

Môn học giúp sinh viên làm quen với việc thiết kế một trang web một cách hết 

sức cơ bản và dễ hiểu thông qua ngôn ngữ HTML, sử dụng Microsoft FontPage để mô 

tả môn học.  

9.18. Cơ sở dữ liệu với MsAccess  3 ĐVHT 

Microsoft Access là một công cụ thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu có tính thực 

thi cao. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ quản trị Microsoft Acess, 

thiết kế cơ sở dữ liệu (Table, Query, Report, Form…) để phát triển trình ứng dụng, 

quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích và phát triển hệ thống. 

9.19. Hệ điều hành Linux   4 ĐVHT 

Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng sử dụng và quản trị hệ điều hành 

Linux. Các chủ đề gồm: Giới thiệu về Linux, cài đặt Linux, thao tác cơ bản với KDE 

Desktop, các lệnh cơ bản, soạn thảo văn bản bằng VI, quản trị cơ bản, BASH shell, cơ 

bản về network, hệ thống X-Windows. 

9.20. Lập trình hướng đối tượng  4 ĐVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về lịch sử ra đời của một số ngôn lập 

trình hướng đối tượng. Tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong (C++, C#, Java..): các kiểu 

dữ liệu, cách tổ chức ra một dữ liệu mới và đi sâu vào một số kiểu dữ liệu quan trọng 

như mảng, bản ghi, file. Cách thức chuyển một lời giải bằng ngôn ngữ đời thường sang 

ngôn ngữ máy qua các câu lệnh và sự hỗ trợ của các thư viện ứng dụng trong (C++, C#, 

Java..). 

9.21. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  4 ĐVHT 

Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức về: Cách tổ chức dữ liệu, phân tích cấu 

trúc dữ liệu để xây dựng dữ liệu phù hợp với yêu cầu; các cấu trúc dữ liệu: ngăn xếp, 

hàng đợi, danh sách, chuỗi kí tự, cây nhị phân, cây nhiều nhánh; các thuật toán tìm 

kiếm:đệ qui, rẽ nhánh và các thuật toán tìm kiếm. Ứng dụng của các lớp cấu trúc dữ 

liệu trong thực tế: ứng dụng ngăn xếp, hàng đợi, cây nhị phân tìm kiếm. 

9.22. Công nghệ phần mềm  4 ĐVHT 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu 

trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (quy trình công nghệ, phương pháp và kỹ thuật 

thực hiện, phương pháp tổ chức quản lý, công cụ môi trường triển khai phần mềm …) 

giúp người học hiểu và xây dựng phần mềm một cách có hệ thống. 

9.23. Kiểm thử phần mềm 4 ĐVHT 

Nội dung môn học giúp sinh viên cũng cố những kiến thức cơ bản để thực hiện 

tốt công việc kiểm thử, hướng dẫn những phương pháp, kỹ thuật tạo nền tảng cho sinh 

viên có thể xây dựng và hoàn thành được phần mềm chất lượng cao. Ngoài ra môn học 

cũng giới thiệu những chuẩn về chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 



 13 

9.24. PHP/MySQL 4 ĐVHT 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có kiến thức Lập trình C, Microsoft Access, Cơ 

sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Công nghệ phần mềm, Thiết kế web căn bản. 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu liên quan đến các đối tượng 

chính yếu trong lĩnh vực công nghệ lập trình web động với ngôn ngữ PHP, các bước 

truy cập cơ sở dữ liệu MySQL tạo kết nối đến database server bên cạnh việc xây dựng  

các ứng dụng như Module, File dùng chung và giao diện cho người dung.   

9.25. Thiết kế web nâng cao   4 ĐVHT 

Điều kiện tiên quyết: Thiết kế web căn bản. 

Học phần giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức căn bản về ASP.net 

trong bộ Visual Studio của Microsoft, có khả năng xây dựng một trang web động bằng 

ngôn ngữ lập trình ASP.net. 

9.26. Lập trình Java  4 ĐVHT 

Học phần trình bày các nội dung: Giới thiệu về ngôn ngữ Java, giới thiệu về 

JDK, các chương trình Java đơn giản (chương trình ứng dụng- stand alone application, 

chương trình kí sinh - applet program), các khái niệm về từ khóa, giá trị hằng, phép 

toán, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển…  

9.27. Lập trình Windows  4 ĐVHT 

Điều kiện tiên quyết: Ngôn ngữ C++ .  

Học phần cung cấp kiến thức về các kiểu dữ liệu trong bộ ngôn ngữ lập trình 

Microsoft .Net, các khái niệm lập trình theo hướng đối tượng, khái niệm namespace và 

kỹ năng lập trình ngôn ngữ C#. 

9.28. Lập trình Mobile 4 ĐVHT 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có kiến thức Lập trình trình hướng đối tượng; 

Lập trình Java căn bản. 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nền tảng Mobile và phương pháp lập 

trình cho Mobile. Đồng thời nâng cao cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình với 

ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java (Thread, Services, …).. 

9.29. Quản trị mạng với Microsoft Windows Server 4 ĐVHT 

Học phần trình bày cho sinh viên các khái niệm căn bản về mạng Microsoft 

Windows Server, cài đặt Active Directory, quản trị người dùng và nhóm, quản trị đĩa 

cứng, chia sẻ máy in, thư mục, sao lưu, phục hồi…  

9.30. Hệ quản trị CSDL SQL Server  4 ĐVHT 

Microsoft SQL Server là một công cụ thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu có tính 

thực thi cao. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ quản trị SQL Server, 

chức năng, các phương pháp bảo mật, thiết kế cơ sở dữ liệu… phát triển trình ứng 

dụng, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích và phát triển hệ thống. 
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9.31. Đồ án phần mềm 1  3 ĐVHT 

Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên trong quá 
trình học (môn Cơ sở dữ liệu với MsAccess, lập trình C++, nhập môn công nghệ phần 

mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật); khả năng tìm hiểu, sử dụng kiến thức mới; xử lý 

các tình huống trong lập trình để hoàn thành một sản phẩm phần mềm đầu tiên, là cơ 

sở cho các đồ án kế tiếp. 

9.32. Đồ án phần mềm 2  3 ĐVHT 

Là bước tiếp theo của Đồ án 1, cũng nhằm mục đích tương tự như Đồ án 1, 

nhưng mức độ đòi hỏi sẽ cao và khó hơn. 

9.33. Đồ án phần mềm 3  4 ĐVHT 

Với đồ án 3, sinh viên sẽ thực hiện hoàn chỉnh một chu trình tạo lập phần mềm 

(phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử). 

9.34. Quản trị dự án 3 ĐVHT 

Học phần giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức căn bản về quản trị 

và xây dựng một dự án phần mềm. 

9.35. Chuyên đề sử dụng Crystal Report  

Chuyên đề sử dụng Crystal Report, nhằm giúp cho sinh viên hiểu và sử dụng tốt 

công cụ phục vụ cho thiết kế các báo cáo, kết xuất dữ liệu khi lập trình ứng dụng.   

9.36. Chuyên đề lập trình trên Pocket PC  

Với chuyên đề này giúp sinh viên làm quen với cách thức lập trình, tiếp thu và tự 

nghiên cứu phát triển phần mềm với Pocket PC. 

9.37. Chuyên đề Visio  

Visio là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương 

trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép thể hiện bản vẽ một cách 

trực quan. Ngoài ra, người dùng có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm 

khác như: MS. Word, MS. Excel… để tiện sử dụng cho công việc. 

9.38. Thực tập tốt nghiệp  8 ĐVHT  

Giúp cho sinh viên rèn luyện: Tính tổ chức kỷ luật trong nghề nghiệp, tinh thần 

trách nhiệm đối với công việc được giao, tinh thần khắc phục mọi khó khăn, phát huy 
tính tích cực trong học tập, đồng thời giúp cho sinh viên nắm được tình hình thực tế 

các quy trình sản xuất phần mềm tại đơn vị thực tập. Qua đó liên hệ với với các môn 

học đã học tại nhà trường nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác sản xuất phần 

mềm tại đơn vị, củng cố thêm nhận thức và nâng cao trình độ chuyên môn.  

9.39. Thi tốt nghiệp  8 ĐVHT 

Nhằm kiểm tra kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành, đánh giá khả năng tiếp 

thu kiến thức của sinh viên sau quá trình học tập tại trường. 
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10.  Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Phần mềm trình độ Cao đẳng hệ Chính 
quy được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình đào tạo 

theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học và khối lượng học trình là những quy 

định tối thiểu. Trong quá trình đào tạo, căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối 

lượng và cơ cấu kiến thức, Nhà trường có thể bổ sung những nội dung cần thiết và cấu 

trúc lại thành các học phần thích hợp để tạo nên các chương trình đào tạo cụ thể của 

mình trong phạm vi không dưới 150 ĐVHT (chưa kể các nội dung Giáo dục Thể chất 

và Giáo dục Quốc phòng). 

Phần kiến thức chuyên sâu được thiết kế theo chuyên ngành triển khai và thiết kế 

phần mềm. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành (nếu có) nằm 

trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành. 

Phần kiến thức bổ trợ được thiết kế theo hướng tăng cường khả năng sử dụng các 

ứng dụng công nghệ hiện đại và các kỹ năng mềm cần thiết khác phục vụ quá trình học 

tập và làm việc cho sinh viên. 
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