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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

MÃ SỐ: 60 48 01 03 
 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

1.1. Mục tiêu: 

- Định hướng nghiên cứu:  

+ Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành Kỹ thuật phần 
mềm như Công nghệ phần mềm, Quản lý dự án phần mềm, Phần mềm thông minh, 
An toàn bảo mật phần mềm và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có 
thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu 
có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức 
mới; tạo tiền đề để học viên có thể triển khai nghiên chuyển sâu hoặc chuyển học 
tiếp nghiên cứu sinh.  

+ Cung cấp kỹ năng triển khai các dự án phần mềm trong các lĩnh vực kinh 
tế xã hội và an ninh quốc phòng ở một trình độ cao, các kỹ năng phân tích, thiết kế, 
xây dựng, triển khai, quản trị dự án, đảm bảo chất lượng, kiểm thử phần mềm với 
các quy mô khác nhau. Giúp học viên tiếp cận được với những hướng phát triển 
hiện đại của lĩnh vực Máy tính và CNTT để có những định hướng nghiên cứu triển 
khai trong tương lai. 

 - Định hướng ứng dụng:  
Cung cấp các kiến thức nâng cao về lý thuyết cũng như thực tiễn của kỹ 

thuật phần mềm như Công nghệ phần mềm, Quản lý dự án phần mềm, Phần mềm 
thông minh, An toàn bảo mật phần mềm; nhằm trang bị cho người học kỹ năng 
triển khai các dự án phần mềm cho các tổ chức kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 
ở một trình độ cao, các kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng phần mềm và quản trị 
các dự án với quy mô khác nhau. Giúp học viên tiếp cận được với những hướng 
phát triển hiện đại của lĩnh vực Máy tính và CNTT để có những định hướng nghiên 
cứu triển khai trong tương lai. 

1.2. Yêu cầu về luận văn: 
- Định hướng nghiên cứu: Là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về 

mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học 
mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo. Kết quả của luận văn được công bố 
trên ít nhất 01 bài báo có phản biện hoặc báo cáo KH đăng toàn văn trên tuyển tập 
HNKH các nhà NC trẻ của Học viện trở lên;   

- Định hướng ứng dụng: Là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải 
quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp 
dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh vực chuyên ngành 
vào thực tế. 
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1.3. Chuẩn đầu ra: 
- Định hướng nghiên cứu: Người học khi tốt nghiệp cao học có khả năng 

thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính 
sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm; có thể tiếp tục tham 
gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; có khả năng nghiên cứu và triển khai các 
dự án phần mềm; 

- Định hướng ứng dụng: Người học khi tốt nghiệp cao học có khả năng phân 
tích, thiết kế, xây dựng sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ 
chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, 
phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm vào việc 
thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp 
nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham 
gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

1.4. Thời gian đào tạo:  

- Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm 
trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên thời gian đào tạo 
trình độ thạc sĩ tối thiểu là 01 năm;  

- Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học có thời gian đào tạo khác thời 
gian và khối lượng kiến thức tích lũy như trên thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ  tối 
thiểu 1,5 năm. 

1.5. Tên văn bằng: 

 - Tên tiếng Việt: Thạc sỹ Kỹ thuật ngành Kỹ thuật phần mềm; 

 - Tên tiếng Anh: Master of Engineering in Software Engineering. 

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN: 
2.1. Về văn bằng tốt nghiệp của người dự tuyển. 
2.1.1. Những văn bằng tốt nghiệp đại học không phải học bổ sung kiến thức 

trước khi thi tuyển (ngành đúng, ngành phù hợp):  
Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; 

Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin 
2.1.2. Những văn bằng tốt nghiệp đại học phải học bổ sung kiến thức trước 

khi thi tuyển (ngành gần): 
Hệ thống thông tin quản lý; Tin học ứng dụng; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ 

kỹ thuật máy tính; Toán Tin học; Tin học quản lý; Sư phạm Tin học 
2.1.3. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho các đối tượng có văn 

bằng ở mục 2.1.2: 
TT Học phần bổ sung kiến thức Số tín chỉ Khoa phụ trách 
1 Kỹ thuật lập trình 3 Khoa CNTT 
2 Lý thuyết cơ sở dữ liệu 3 Khoa CNTT 
3 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 Khoa CNTT 
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2.1.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho các đối tượng có văn 
bằng đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành nhưng tốt nghiệp đại học đã nhiều 
năm trước khi dự thi tuyển:  
        - Số năm đã tốt nghiệp tính đến thời điểm đăng kí dự thi: 10; 

- Các học phần bổ sung: như trong mục 2.1.3 

2.2. Về thâm niên công tác:  
- Học viên tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên (ngành đúng, ngành phù hợp)  

được đăng ký dự thi cao học ngành, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ngay sau khi 
công nhận tốt nghiệp; 
 - Học viên tốt nghiệp đại học loại Trung bình, Trung bình khá sau khi tốt 
nghiệp 01 năm mới đủ điều kiện đăng ký dự thi cao học ngành, chuyên ngành Kỹ 
thuật phần mềm. 

2.3. Môn thi tuyển:  
- Toán rời rạc,  
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  
- Ngoại ngữ (Anh văn). 

III. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: 
- Hoàn thành chương trình đào tạo với điểm các học phần (chuyên đề) đạt từ 

4 (theo thang điểm 10) trở lên và điểm trung bình trung các học phần trong chương 
trình đào tạo đạt 5,5 (theo thang điểm 10) trở lên trong thời gian quy định; 

- Bảo vệ luận văn đạt điểm từ 5,5/10 trở lên; 
- Đạt được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điểm b, Khoản 

2, Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Chấp hành đúng các quy chế, qui định do Bộ GD-ĐT, Bộ Quốc phòng và 
Học viện KTQS đã ban hành; 

- Đối với định hướng nghiên cứu: Có ít nhất 01 bài báo có phản biện (hoặc 
báo cáo KH đăng toàn văn trên tuyển tập HNKH các nhà NC trẻ của Học viện) 
theo hướng nghiên cứu của LVTN. 
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IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 
4.1. Khung chương trình đào tạo: 
4.1.1: Khung chương trình đào tạo cho đối tượng học viên học theo Chương 

trình đào tạo 01 năm: 

TT 
Các khối  
kiến thức 

Định hướng  
ứng dụng 

Định hướng  
nghiên cứu 

I 
Các học phần chung 
(Triết học) 

3TC 3TC 

II Các học phần bắt buộc 7 TC 8TC 
2.1 Cơ sở chuyên ngành bắt buộc 4TC 6TC
2.2 Chuyên ngành bắt buộc 3TC 2TC 
III Các học phần tự chọn 15 TC 15 TC 
3.1 Cơ sở chuyên ngành 3 TC 3 TC 

3.2 Chuyên ngành 12 TC 12 TC 

IV Hoạt động khoa học 
Khuyến khích có 
báo cáo khoa học 

hoặc bài báo 

Báo cáo tại Hội nghị các 
nhà khoa học trẻ hoặc bài 

báo theo hướng nghiên cứu 
của LVTN 

V Luận văn tốt nghiệp 8 TC 10 TC 
 Tổng 33 TC 36 TC 

 

4.1.2: Khung chương trình đào tạo cho đối tượng học viên học theo Chương 
trình đào tạo 1,5 năm: 

TT 
Các khối  
kiến thức 

Định hướng  
ứng dụng 

Định hướng  
nghiên cứu 

I 
Các học phần chung 
(Triết học) 

3TC 3TC 

II Các học phần bắt buộc 16 TC 16TC 
2.1 Cơ sở chuyên ngành bắt buộc 7 TC 8 TC 
2.2 Chuyên ngành bắt buộc 9 TC 8 TC 
III Các học phần tự chọn 18 TC 18 TC 
3.1 Cơ sở chuyên ngành 6 TC 6 TC 
3.2 Chuyên ngành 12 TC 12 TC 

IV Hoạt động khoa học 
Khuyến khích 

có báo cáo khoa 
học hoặc bài báo

Báo cáo tại Hội nghị các 
nhà khoa học trẻ hoặc bài 

báo theo hướng nghiên 
cứu của LVTN 

V Luận văn tốt nghiệp 8 TC 10 TC 

 Tổng 45TC 47TC 
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4.2. Danh mục các học phần: 

 4.2.1. Danh mục các học phần theo Chương trình đào tạo 01 năm (định 
hướng ứng dụng):  

TT Mã số Tên học phần 
Khoa 

PT 
Số Thời lượng (tiết) 
TC LT BT TH TL

I Các học phần chung   03         
 5110188 Triết học K51 03         

II Các học phần bắt buộc   07         

2.1 Cơ sở chuyên ngành bắt buộc   04         
 1250488 Cấu trúc dữ liệu nâng cao K12 04 45   30   

2.2 Chuyên ngành bắt buộc    03         
 1250188 Công nghệ phần mềm K12 03 30   30   

III Các học phần tự chọn   15         
  Cơ sở chuyên ngành    03         

3.1 1251388 Kiến trúc phần mềm K12 03 30   30
3.2 1210488 Tính toán khoa học K12 03 30   30
3.3 1251088 Đảm bảo chất lượng phần mềm K12 03 30   30   
3.4 1230588 Phân tích và đánh giá thuật toán K12 03 30   30

  Chuyên ngành    12         
3.5 1220188 Công nghệ multimedia K12 03 30   30   
3.6 1230388 Xử lý ảnh K12 03 30   30   
3.7 1251188 Kỹ thuật phần mềm di động K12 03 30   30   

3.8 
1251288 

Mô hình hóa phần mềm nâng 
cao K12 03 30   30   

3.9 1210388 
Phương pháp thống kê trong xử 
lý dữ liệu 

K12 03 30   30   

3.10 1250588 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng K12 03 30   30   
3.11 1250988 Quản lý dự án phần mềm nâng cao K12 03 30   30   
3.12 1250288 Khai phá dữ liệu K12 03 30   30   
3.13 1240288 Hệ hỗ trợ ra quyết định K12 03 30   30   
3.14 1230488 Lý thuyết các hệ phân tán K12 03 30   30   

3.15 1241688 
Kỹ thuật phát triển phần mềm an 
toàn 

K12 03 30   30   

IV Hoạt động khoa học 
Khuyến khích có bài báo hoặc 

báo cáo khoa học
V Luận văn tốt nghiệp   08     
  Tổng số   33         
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4.2.2. Danh mục các học phần theo Chương trình đào tạo 01 năm (định 
hướng nghiên cứu):  

TT Mã số Tên học phần 
Khoa 

PT 
Số Thời lượng (tiết) 
TC LT BT TH TL

I Các học phần chung   03         
1 5110188 Triết học K51 03         
II Các học phần bắt buộc   08         

2.1 Cơ sở chuyên ngành bắt buộc   06         
2.1.1 1250488 Cấu trúc dữ liệu nâng cao K12 04 45   30   
2.1.2 1230588 Tối ưu hóa K12 02 30       

2.2 Chuyên ngành bắt buộc    02         
   Chuyên đề nghiên cứu khoa học K12 02 15   30   

III Các học phần tự chọn   15         
  Cơ sở chuyên ngành   03         

3.1 1251388 Kiến trúc phần mềm K12 03 30   30   
3.2 1210488 Tính toán khoa học K12 03 30   30   
3.3 1251088 Đảm bảo chất lượng phần mềm K12 03 30   30
3.4 1230588 Phân tích và đánh giá thuật toán K12 03 30   30

  Chuyên ngành   12         
3.5 1250288 Khai phá dữ liệu K12 03 30   30   
3.6 1230388 Xử lý ảnh K12 03 30   30   
3.7 1251188 Kỹ thuật phần mềm di động K12 03 30   30   
3.8 1250188 Công nghệ phần mềm K12 03 30   30   

3.9 1210388 
Phương pháp thống kê trong xử 
lý dữ liệu K12 03 30   30   

3.10 1250788 
Các giải thuật tính toán xấp xỉ 
hiện đại K12 03 30   30   

3.11 1250388 Xử lý song song K12 03 30   30   
3.12 1230488 Lý thuyết các hệ phân tán K12 03 30   30   
3.13 1251288 Mô hình hóa phần mềm nâng cao K12 03 30   30   
3.14 1250988 Quản lý dự án phần mềm nâng cao K12 03 30   30   

3.15 
1241688 

Kỹ thuật phát triển phần mềm an 
toàn K12 03 30   30   

IV Hoạt động khoa học 
Báo cáo tại Hội nghị các nhà 

khoa học trẻ hoặc bài báo theo 
hướng nghiên cứu của LVTN 

V Luận văn tốt nghiệp   10         
  Tổng số   36         
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4.2.3. Danh mục các học phần theo Chương trình đào tạo 1,5 năm (định 
hướng ứng dụng):  

TT Mã số Tên học phần 
Khoa 
PT 

Số Thời lượng (tiết) 
TC LT BT TH TL

I Các học phần học chung   03         
 5110188 Triết học K51 03         

II Các học phần bắt buộc   16         

2.1 Cơ sở chuyên ngành bắt buộc   07         
2.1.1 1250488 Cấu trúc dữ liệu nâng cao K12 04 45   30   
2.1.2 1230588 Phân tích và đánh giá thuật toán K12 03 30   30   

2.2 Chuyên ngành bắt buộc   09         
2.2.1 1250188 Công nghệ phần mềm K12 03 30   30   

2.2.2 
1251288 

Mô hình hóa phần mềm nâng 
cao K12 03 30   30   

2.2.3 1250988 Quản lý dự án phần mềm nâng cao K12 03 30   30
III Các học phần tự chọn   18         
  Cơ sở chuyên ngành   6         

3.1 1251388 Kiến trúc phần mềm K12 03 30   30   

3.2 
1241688 

Kỹ thuật phát triển phần mềm an 
toàn K12 03 30   30   

3.3 1240688 Truyền thông mạng máy tính K12 03 30   30   
3.4 1210488 Tính toán khoa học K12 03 30   30   
 3.5 1251088 Đảm bảo chất lượng phần mềm K12 03 30   30   

 Chuyên ngành   12         
3.6 1220188 Công nghệ multimedia K12 03 30   30   
3.7 1230388 Xử lý ảnh K12 03 30   30   
3.8 1220588 Trí tuệ nhân tạo K12 03 30   30   
3.9 1251188 Kỹ thuật phần mềm di động K12 03 30   30   

3.10 1210388
Phương pháp thống kê trong xử lý 
dữ liệu K12 03 30   30

3.11 1240488 An ninh hệ thống mạng máy tính K12 03 30   30   
3.12 1250588 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng K12 03 30   30   
3.13 1251588 Kỹ thuật học máy K12 03 30   30   
3.14 1250288 Khai phá dữ liệu K12 03 30   30   
3.15 1240288 Hệ hỗ trợ ra quyết định K12 03 30   30   

IV Hoạt động khoa học 
Khuyến khích có bài báo hoặc 

báo cáo khoa học
V Luận văn tốt nghiệp   08         
  Tổng số   45         
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4.2.4. Danh mục các học phần theo Chương trình đào tạo 1,5 năm (định 
hướng nghiên cứu): 

TT Mã số Tên học phần Khoa 
PT 

Số Thời lượng (tiết) 

TC LT BT TH TL 

I Các học phần chung   03         
1 5110188 Triết học K51 03         
II Các học phần bắt buộc   16         

2.1 Cơ sở chuyên ngành bắt buộc   08     
2.1.1 1250488 Cấu trúc dữ liệu nâng cao K12 04 45   30
2.1.2 1210288 Tối ưu hóa K12 02 30       
2.1.3   Phương pháp nghiên cứu khoa học K12 02 15   30   

2.2 Chuyên ngành bắt buộc    08         
2.2.1   Chuyên đề nghiên cứu khoa học K12 02 15   30   
2.2.2 1251288 Mô hình hóa phần mềm nâng 

cao 
K12 03 30  30  

2.2.3 1250988 Quản lý dự án phần mềm nâng cao K12 03 30   30   
III Các học phần tự chọn   18         
  Cơ sở chuyên ngành   06         

3.1 1241688 Kỹ thuật phát triển phần mềm 
an toàn 

K12 03 30  30  

3.2 1240688 Truyền thông mạng máy tính K12 03 30   30   
3.3 1251088 Đảm bảo chất lượng phần mềm K12 03 30   30
3.4 1210488 Tính toán khoa học K12 03 30   30
 3.5 1230588 Phân tích và đánh giá thuật toán K12 03 30   30

 Chuyên ngành   12         
3.6 1250288 Khai phá dữ liệu K12 03 30   30   
3.7 1250188 Công nghệ phần mềm K12 03 30   30   
3.8 1230388 Xử lý ảnh K12 03 30   30   
3.9 1251188 Kỹ thuật phần mềm di động K12 03 30   30   

3.10 1210388 Phương pháp thống kê trong xử 
lý dữ liệu 

K12 03 30  30 
  

3.11 1250788 Các giải thuật tính toán xấp xỉ 
hiện đại 

K12 03 30  30  

3.12 1251388 Kiến trúc phần mềm K12 03 30   30   
3.13 1250388 Xử lý song song K12 03 30   30   
3.14 1251588 Kỹ thuật học máy K12 03 30   30   
3.15 1240288 Hệ hỗ trợ ra quyết định K12 03 30   30

IV Hoạt động khoa học 
Báo cáo tại Hội nghị các nhà 

khoa học trẻ hoặc bài báo theo 
hướng nghiên cứu của LVTN 

V Luận văn tốt nghiệp   10         
  Tổng số   47         
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V. MÔ TẢ CÁC HỌC PHẦN:  

5.1. Các học phần chung: 

5.1.1. Triết học: 
Học phần sẽ  phát triển sâu hơn những nội dung cơ bản trong lịch sử triết 

học và trong triết học Mác-Lênin; giúp người học hiểu rõ hơn lý luận Mác-Lênin, 
từ đó nâng cao năng lực vận dụng vào thực tiễn, gắn lý luận với những vấn đề của 
thời đại và của đất nước đang đặt ra đặc biệt là vào lĩnh vực khoa học chuyên môn 
của học viên cao học. 

5.2 Các học phần bắt buộc: 

5.2.1. Cơ sở chuyên ngành: 
5.2.1.1 Cấu trúc dữ liệu nâng cao: 
Cấu trúc dữ liệu nâng cao có vai trò rất quan trọng đối với các đề án CNTT. 

Để xây dựng một mô hình tin học phản ánh được bài toán thực tế chúng ta cần phải 
tổ chức, xây dựng các cấu trúc thích hợp sao cho vừa có thể phản ánh chính xác 
các dữ liệu thực tế này, vừa có thể dễ dàng xử lý chúng bằng máy tính. Công việc 
này gọi là xây dựng cấu trúc dữ liệu cho bài toán. Các cấu trúc dữ liệu nâng cao 
giúp cho việc biểu diễn dữ liệu thực tế phù hợp hơn, và máy tính có thể xử lý dữ 
liệu nhanh hơn; 

Trong học phần này, học viên sẽ được trang bị kiến thức về một số cấu trúc 
dữ liệu nâng cao: cây cân bằng, cây đỏ đen, cây 2-3-4, B cây, cây tìm kiếm ưu tiên, 
interval tree, cấu trúc đống nhị thức, cấu trúc đống Fibonacci, cấu trúc các tập rời 
nhau, các phương pháp phân tích độ phức tạp của một cấu trúc dữ liệu. Sinh viên 
cũng được giới thiệu một số ứng dụng của cấu trúc dữ liệu nâng cao như: các bài 
toán tìm kiếm trên đồ thị, bài toán IP-Lookup, ứng dụng trong nén ảnh, … 

5.2.1.2 Tối ưu hóa: 
Nội dung chính của học phần là giới thiệu về bài toán tối ưu, một số bài toán 

tối ưu trong thực tế và cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực tiêu biểu của tôi ưu 
hóa: a) Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình - phương pháp đối ngẫu 
giải bài toán quy hoạch tuyến tính; b) Quy hoạch phi tuyến và một số phương pháp 
giải bài toán quy hoạch phi tuyến; c) Phương pháp quy hoạch động  và một số bài 
toán tối ưu rời rạc điển hình như bài toán phân bố tài nguyên, lập lịch, đường đi 
ngắn nhất, luồng cực đại. 

5.2.1.3 Phương pháp nghiên cứu khoa học: 
Đây là học phần trang bị phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học cũng 

như các kỹ năng cần thiết để học viên có thể tiến hành các đề tài nghiên cứu 
chuyên sâu về HTTT;  

Nội dung môn học giúp học viên có được quan niệm đúng đắn về vai trò của 
nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn. 
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5.2.2. Chuyên ngành: 
5.2.2.1 Chuyên đề nghiên cứu khoa học: 
Học phần sẽ cung cấp cho học viên các nội dung chuyên sâu về HTTT, trên 

cơ sở đó, học viên sẽ phát triển và hình thành nền tảng cho bài báo khoa học và 
luận văn về sau. 

Nội dung sẽ do bộ môn chuyên ngành giao cho từng học viên. 

5.2.2.2 Mô hình hóa phần mềm nâng cao: 
Học phần cung cấp những kiến thức về mô hình hóa và lý thuyết phân tích 

phục vụ cho lĩnh vực phát triển phần. Học viên sau khi học có khả năng phân tích 
và mô hình hóa những phần mềm có độ phức tạp bất kỳ, nắm bắt được các phương 
pháp mô hình hóa phổ biến, có khả năng nắm bắt và sử dụng thành thạo các 
phương pháp và các công cụ mô hình hóa và phân tích trong hoạt động phát triển 
phần mềm. 

Các nội dung chính: Phần mềm và phân tích, mô hình hóa phần mềm, Các 
loại mô hình và mô hình hóa, Mô hình hướng cấu trúc, Mô hình hướng đối tượng, 
Ký pháp BPMN, Phân tích và kỹ nghệ yêu cầu, Đặc tả và lập tài liệu, Thẩm định 
và quản lý yêu cầu. 

5.2.2.3 Quản lý dự án phần mềm nâng cao: 
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức để có thể quản lý dự án 

phần mềm một cách chuyên nghiệp, hiện đại. Sau khóa học, học viên có thể: Nắm 
bắt được quy trình quản lý dự án phần mềm; Lập kế hoạch quản lý dự án một cách 
chi tiết theo chuẩn quốc tế; Nắm bắt được các kỹ thuật quản lý dự án phổ biến; Có 
khả năng đánh giá mọi rủi ro có thể; Có khả năng lập lịch dự án, ước lượng chi phí; 
Có khả năng quản lý nhân sự hiệu quả; Có khả năng quản lý chất lượng tốt; Quản 
lý được cấu hình phần mềm có độ phức tạp tùy ý; Sử dụng các công cụ hiện đại 
cho quản lý dự án phần mềm; Nắm bắt được xu thế quản lý dự án, các chuẩn quốc 
tế liên quan, có khả năng tối ưu hóa công việc quản lý dự án. 
 Các nội dung chính gồm có: phần mềm và dự án phần mềm, lập kế hoạch dự 
án, ước lượng chi phí, lập lịch, quản lý rủi ro, quản lý nhân sự, các công cụ hiện 
đại, cải tiến quy trình. 
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5.3. Các học phần tự chọn: 

5.3.1. Cơ sở chuyên ngành: 
5.3.1.1 Kỹ thuật phát triển phần mềm an toàn: 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về quy trình phát triển 
phần mềm an toàn, các nguyên tác thiết kế an toàn, các công cụ hỗ trợ phát triển 
phần mềm an toàn. Sau khi học, học viên có thể tham gia phát triển phần mềm 
trong những lĩnh vực đòi hỏi tính bảo mật, tính an toàn cao đối với phần mềm. 

Các nội dung chính: Các nguyên tắc thiết kế phần mềm an toàn; Kỹ thuật lập 
trình an toàn; Kiểm thử an toàn; Các mô hình phát triển an toàn CMM; Các tiến 
trình hỗ trợ, mô hình tiến trình và phương pháp luận. 

5.3.1.2 Truyền thông mạng máy tính: 
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức trong kỹ thuật truyền số liệu 

như các phương pháp biến đổi tín hiệu, điều khiển kết nối, kỹ thuật ghép kênh 
cũng như mạch chuyển gói. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể áp dụng các 
kiến thức đã học trong lĩnh vực thiết kế các ứng dụng truyền tin trên mạng. 

Nội dung chính của học phần gồm: môi trường truyền dẫn, mã hóa và điều 
chế tín hiếu, truyền số liệu, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật thông tin số liệu, điều kiện 
liên kết dữ liệu và giao thức liên kết dữ liệu. 

5.3.1.3 Đảm bảo chất lượng phần mềm 
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ thống đảm bảo chất 

lượng phần mềm, các nội dung về đảm bảo và đánh giá chất lượng, các cải tiến 
phát triển quy trình. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể đảm nhiệm vai trò 
của kỹ sư đảm bảo chất lượng theo những quy trình quốc tế. 

Các nội dung chính gồm có: Các kiến thức cơ bản về các quy trình quản lý, 
đảm bảo, đánh giá chất lượng phần mềm; Các công việc trong quy trình đảm bảo, 
đánh giá chất lượng phần mềm; Hệ thống đảm bảo chất lượng, độ đo chất lượng, 
đánh giá chất lượng; Các chuẩn thế giới như ISO, IEEE, CMM/CMMI; Cải tiến, 
tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm. 

5.3.1.4 Tính toán khoa học: 

Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và hình dung 
tổng thể nhất về các khả năng ứng dụng của khoa học máy tính.  

Kết thúc khóa học, học viên cần nắm được một số phương pháp tiếp cận giải 
các bài toán thực tế bằng máy tính, có khả năng phân tích, thiết lập mô hình toán 
học, từ đó lựa chọn cộng cụ giải quyết phù hợp. Khóa học cũng sẽ trang bị cho học 
viên một số công cụ lập trình ứng dụng phục vụ cho công việc giải các bài toán 
tính toán với khối lượng lớn, mô phỏng toán học các hệ thống phức tạp. 

5.3.1.5 Phân tích và đánh giá thuật toán: 
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp đánh giá 

thuật toán. Học phần cũng nhằm trang bị cho học viên một số kỹ năng thiết kế và 
cài đặt thuật toán, đặc biệt là kỹ năng vận dụng thuật toán để giải quyết bài toán. 
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Giới thiệu cho học viên các phương pháp đệ quy, quy hoạch động, thuật toán đối 
sánh mẫu, thuật toán gần đúng. 

Nội dung chính của học phần gồm: thiết kế thuật toán và kỹ thuật phân tích, 
phương pháp quy hoạch động, kỹ thuật đối sách mẫu trên xâu ký tự, các thuật toán 
xấp xỉ, các bài toàn NP đầy đủ. 

5.3.2. Chuyên ngành: 
5.3.2.1 Khai phá dữ liệu: 
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu, 

ứng dụng. Cung cấp các phương pháp nhằm giúp học viên giải quyết các vấn đề cơ 
bản của một số bài toán khai phá dữ liệu điển hình. Nắm vững được cách thức tìm 
kiếm, trích rút tri thức từ kho dữ liệu có kích thước lớn. 

Nội dung chính gồm: tiền xử lý dữ liệu, phân lớp và dự đoán, một số kỹ 
thuật khai phá dữ liệu trong bài toàn phân cụm, khai phá luật kết hợp trong cơ sở 
dữ liệu lớn, một số ứng dụng của khai phá dữ liệu và xu hướng phát triển. 

5.3.2.2 Công nghệ phần mềm: 

Trang bị cho học viên kiến thức chung về công nghệ phần mềm: phân tích, 
thiết kế, kiểm thử, cài đặt, bảo trì. Giới thiệu các vấn đề tiên tiến và các kết quả 
nghiên cứu mới trong lĩnh vực CNPM; 

Nội dung chính gồm: phương pháp xác định yêu cầu, phương pháp thiết kế 
hệ thống, kỹ thuật thiết kế chương trình, kỹ thuật lập trình, phương pháp kiểm thử, 
phương pháp kiểm thử, các chủ đề khác trong công nghệ phần mềm. 

 

5.3.2.3 Xử lý ảnh: 
Học phần cung cấp các khái niệm về ảnh số, xử lý ảnh số bằng công cụ máy 

tính. Các lĩnh vực ứng dụng của xử lý ảnh. Trang bị về mô hình, thuật toán, các 
bước và những thành phần cơ bản để xây dựng, phát triển hệ thống dựa trên kỹ 
thuật xử lý ảnh; 

Sau khi kết thúc học phần, học viên phải nắm chắc được các kiến thức cũng 
như một số thuật toán cơ bản và nâng cao xử lý ảnh. Trên cơ sở các kiến thức này 
có thể áp dụng vào giải quyết các bài toán trên thực tế như lọc ảnh nâng cao chất 
lượng ảnh, mô tả thông tin đặc trưng của đối tượng trên ảnh, nhận dạng đối tượng 
trên ảnh; 

Nội dung chính gồm: biến đổi ảnh, xử lý hình thái học, biểu diễn và mô tả ảnh, 
nhận dạng đối tượng trên ảnh, xử lý ảnh màu, các vấn đề thời sự trong xử lý ảnh. 

5.3.2.4 Trí tuệ nhân tạo: 

Học phần trang bị một số kiến thức về biểu diễn tri thức, giải quyết vấn đề 
bằng các phương pháp tìm kiếm, các phương pháp học trong trí tuệ nhân tạo.  

Nội dung gồm: các phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề (kỹ thuật tìm 
kiếm, mô phỏng tiến hóa, tìm kiếm có đối thủ); biểu diễn tri thức, logic mệnh đề, 
logic vị từ; máy học (học quy nạp, học với câu quyết định, học trong mạng neuron, 
học tăng cường). 
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5.3.2.5 Kỹ thuật phần mềm di động: 
Học phần trang bị những kiến thức tổng quan về phát triển phần mềm cho 

các thiết bị di động. Sau khi hoàn thành học phần, học viên có thể: Nắm bắt được 
những lý thuyết chung nhất, có tính khái quát, tổng quát hóa cao trong về các thiết 
bị điện thoại di động; Nắm được cấu tạo của các dòng điện thoại phổ biến hiện 
nay, các hệ điều hành di động; Nắm bắt các quy trình phát triển phần mềm di động; 
Nắm bắt được các xu thế phát triển của phần mềm di động. 

Các nội dung chính: Các thiết bị di động, các hệ điều hành di động, quy trình 
phát triển phần mềm trên các hệ điều hành di động và đặc điểm, các khả năng đặc 
biệt của các thiết bị di động (GPS, CSDL, bản đồ, sensor, web services). 
 

5.3.2.6 Phương pháp thống kê trong xử lý dữ liệu: 
Cung cấp các khái niệm cơ bản của phân tích hồi quy như hồi quy tuyến tính 

đơn, bội, lựa chọn mô hình hồi quy. Người học cũng được tiếp cận những kỹ thuật 
phân tích dự báo đơn giản mà hiệu quả khi sử dụng phương pháp là trơn mũ, cũng 
như phương pháp phân tích dự báo hiện đại là phương pháp ARIMA. Học viên 
được làm quen với phân mềm thông kê SPSS để có thể sử lý được những số liệu 
mẫu cũng như số liệu thu thập được của chính mình; 

Nội dung chính gồm: hồi quy tuyến tính đơn, hồi quy tuyến tính bội, lựa 
chọn mô hình hồi quy, phương pháp là trơn mũ, dự báo theo mô hình ARMA. 

 

5.3.2.7 Các giải thuật tính toán xấp xỉ hiện đại: 
Cung cấp kiến thức về các phương pháp mới trong tìm kiếm xấp xỉ như giải 

thuật tiến hóa, phương pháp ước lượng xác suất, simulated annealing, tính toán 
nhóm, và mạng nơ ron.  

Ngoài ra, học phần cung cấp cho người học các kiến thức về hướng phát 
triển mới của tính toán xấp xỉ, khả năng triển khai ứng dụng trong giải quyết các 
bài toán thực tế. 

 

5.3.2.8 Kiến trúc phần mềm: 
Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, vai trò của 

kiến trúc làm cơ sở để học viên có thể tham gia phát triển những dự án phần mềm 
lớn, phức tạp. 

Các nội dung chính gồm có: khái niệm kiến trúc phần mềm, kiến trúc phần 
mềm trong dự án, thiết kế kiến trúc, các vấn đề liên quan đến kiến trúc, kiến trúc 
và vấn đề thương mại, các phong cách kiến trúc, các kiến trúc phổ biến, kiến trúc 
trong điện toán đám mây. 

 

5.3.2.9 Xử lý song song; 
Học phần cung cấp các khái niệm, các nguyên lý cơ bản trong môi trường 

tính toán song song. Giới thiệu các phương pháp thiết kế thuật toán song song và  
một số thuật toán song song cơ bản. Giới thiệu một số thư viện lập trình song song 
Pthread, MPI, OpenMP. 

Kết thúc học phần, học viên phải biết thiết kế thuật toán song song và xây 
dựng được chương trình song song sử dụng các thư viện Pthread, MPI, OpenMP. 
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5.3.2.10 Kỹ thuật học máy: 
Cung cấp kiến thức về các lý thuyết học máy, các kiến thức về hướng phát 

triển mới của lý thuyết học máy, khả năng triển khai ứng dụng học máy trong giải 
quyết các bài toán thực tế.  

Nội dung: Không gian giả thiết, lý thuyết học Vapnik, các kỹ thuật học 
bayes, cây quyết định, học nhóm và học tiến hóa. 

 

5.3.2.11 Công nghệ multimedia: 
Học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ Multimedia, 

một trong những công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Nội dung học phần được thiết kế tập trung chủ yếu vào khái niệm, vai 
trò và ứng dụng của công nghệ Multimedica, âm thanh và kỹ thuật xử lý âm thanh, 
xử lý tiếng nói, các công nghệ và kỹ thuật xử lý ảnh và video. 

5.3.2.12 An ninh hệ thống mạng máy tính: 
Mục tiêu của học phần là đào tạo các kiến thức cơ bản và nâng cao trong 

lĩnh vực an ninh mạng và các phương thức sử dụng các công nghệ an ninh để giải 
quyết các nhiệm vụ bảo vệ an toàn thông tin trong các mạng máy tính và viễn 
thông. 

Nội dung chính gồm: tổng quan về an ninh mạng; các mối đe dọa, các kiểu 
tấn công và hack; các công nghệ an ninh mạng; an  ninh ứng dụng và truyền thông 
an toàn; các chính sách an ninh và thiết kế an ninh mạng. 

5.3.2.13 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: 
Học phần cung cấp kiến thức về đặc tính của CSDL hướng đối tượng, 

phương pháp thiết kế dữ liệu hướng đối tượng, các nguyên tắc cài đặt và khai thác 
CSDL hướng đối tượng.  

Cung cấp cho người học các kiến thức về hướng phát triển mới của cơ sở dữ 
liệu, khả năng triển khai ứng dụng CSDL HĐT trong giải quyết các bài toán thực tế; 

Nội dung chính gồm: mô hình dữ liệu ngữ nghĩa, nguyên lý của các hệ thống 
hướng đối tượng, mô hình dữ liệu hướng đối tượng, lớp và thừa kế, xử lý truy vấn 
hướng đối tượng. 

5.3.2.14 Hệ hỗ trợ ra quyết định; 
Cung cấp kiến thức về quá trình ra quyết định, các thành phần của hệ hỗ trợ 

ra quyết định, các dạng mô hình sử dụng trong hệ hỗ trợ ra quyết định, quy trình 
phát triển ứng dụng hệ hỗ trợ ra quyết định; 

Nội dung chính gồm: các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định, một số 
dạng mô hình ứng dụng trong hệ hỗ trợ ra quyết định, phát triển ứng dụng hệ hỗ 
trơ ra quyết định. 
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5.2.2.2 Lý thuyết các hệ phân tán: 
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết các hệ 

phân tán. Ngoài ra, các mô hình phân tán, các vấn đề nảy sinh trong xử lý phân tán, 
các kỹ thuật xử lý cũng được giới thiệu cho học viên. Với những kiến thức được 
giới thiệu, học viên có thể áp dụng thiết kế, xây dựng các hệ thống phức tạp, đặc 
biệt là các hệ thống hoạt động trên môi trường mạng. 

Nội dung chính của học phần gồm: các hệ thống truyền thông phân tán, vấn 
đề đồng bộ trong các hệ phân tán, cơ sơ dữ liệu phân tán. 

 
 

        TRƯỞNG PHÒNG                             CHỦ NHIỆM KHOA  
           SAU ĐẠI HỌC                                         CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 
 
 

     Đại tá                     Đại tá         
  PGS,TS Vũ Quốc Trụ                                PGS, TS Đào Thanh Tĩnh 
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