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1. THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC 
TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Thông tin về ngành đào tạo 

1.1.1. Năm được giao nhiệm vụ đào tạo  
Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK), Đại 

học Đà Nẵng được giao đào tạo Kỹ sư từ năm 1992, đào tạo Thạc sỹ Khoa học máy 
tính từ năm 1999 và đào tạo Tiến sỹ Khoa học máy tính từ năm 2010. 

Thực hiện công văn số 5444 /BGDĐT-GDĐH ngày 16/11/2017 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT 
trình độ đại học, trường ĐHBK xây dựng đề án và đề xuất hợp tác với các doanh 
nghiệp để triển khai đào tạo ngành CNTT áp dụng cơ chế đặc thù từ năm 2018. 

1.1.2. Đơn vị quản lý đào tạo 
- Phòng Đào Tạo, Trường ĐHBK. 

- Khoa CNTT, Trường ĐHBK. 

1.1.3. Đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý sinh viên 
Bảng 1.1. Đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý sinh viên 

1.1.4. Kết quả đào tạo ngành CNTT trong 5 năm gần nhất 
Bảng 1.2. Kết quả đào tạo của ngành CNTT trong 5 năm gần nhất 

Thông tin chung Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu tuyển sinh  230 200 180 170 190 

Số lượng nhập học  193 163 205 146 159 

Điểm tuyến sinh của Bộ 
GD&ĐT 

13 14 15 15 15.5 

Điểm TT vào Trường 19.5 17.5 20.5 19.25 15.5 

Điểm trúng tuyển vào 
Khoa CNTT 

21.5 21.5 24 23.75 26 

TT Họ và tên Chức danh 
KH, học vị 

Ngành, 
chuyên ngành 

Vị trí công tác 

1 Nguyễn Hồng Hải PGS. TS  Trưởng P. Đào tạo 

2 Nguyễn Thị Diệu Hằng TS  P. Trưởng P. Đào tạo 

3 Nguyễn Thanh Bình PGS. TS CNTT Trưởng Khoa 

4 Nguyễn Tấn Khôi PGS. TS CNTT P. Trưởng Khoa 

5 Huỳnh Hữu Hưng TS CNTT P. Trưởng Khoa 

6 Nguyễn Văn Nguyên ThS CNTT Giáo vụ Khoa 
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1.2. Sự cần thiết, mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành CNTT 

1.2.1. Nhu cầu  
Theo thống kê và khảo sát của Khoa CNTT, Trường ĐHBK năm 2016: 

- Tỉ lệ sinh viên ngành CNTT có việc sau khi tốt nghiệp 3 tháng là 66%. 

- Tỉ lệ sinh viên ngành CNTT có việc làm sau khi tốt nghiệp 6 tháng là 90%. 

Trong đó, 95% sinh viên tốt nghiệp làm cho các doanh nghiệp tư nhân, chỉ có 5% 
sinh viên tốt nghiệp làm cho các cơ quan nhà nước. 

Khoa CNTT là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học của 
ngành CNTT cho các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực CNTT cho cả nước, đặc biệt 
khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thật vậy, theo kết quả khảo sát năm 2016, tại các 
doanh nghiệp CNTT trên địa bàn TP. Đà Nẵng, có hơn 50% số lượng nhân viên tốt 
nghiệp từ Khoa CNTT, trường ĐHBK và 49% nhân viên quản lý (từ cấp trưởng nhóm, 
trưởng dự án trở lên) tốt nghiệp từ Khoa CNTT, trường ĐHBK. 

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng có hơn 700 công ty hoạt động trong lĩnh vực 
CNTT, đặc biệt là các công ty sản xuất phần mềm. Có nhiều công ty có quy mô lớn, 
như FPT Software (hơn 2500 người), Gameloft (hơn 600 người), … Nhu cầu nguồn 
nhân lực của các doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước hiện 
nay rất lớn. 

Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng đã có công văn số 18/DSA ngày 
4/8/2014 đánh giá chất lượng đào tạo ngành tại trường ĐHBK rất tốt và đề xuất tăng 
chỉ tiêu đào tạo ngành nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên 
địa bàn TP. Đà Nẵng. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 6843/QĐ-
UBND Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp Công nghệ thông tin 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, đã 
nêu rõ dự báo nguồn nhân lực CNTT giai đoạn 2018-2025 (Bảng 1.3) và xác định mục 
tiêu phát triển chất lượng và số lượng nguồn nhân lực CNTT. 

Bảng 1.3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực TP. Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025 

Lĩnh vực 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sản xuất phần mềm 2400 2850 4000 4150 4950 5950 7150 8600 

Gia công xuất khẩu 
phần mềm 6500 8450 13000 13200 15800 18900 22750 27000 
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1.3. Mục tiêu đào tạo 

1.3.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao (CLC) hợp tác doanh nghiệp 
nhằm mục đích đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp 
với nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngoài 
ra, chương trình hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo nhằm giúp cho sinh 
viên thích ứng và làm việc hiệu quả cho các doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. 

1.3.2. Mục tiêu cụ thể 
Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm cung cấp các kỹ sư cho thị trường lao 

động trong và ngoài nước về lĩnh vực CNTT: 

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và lòng yêu nước nhằm đóng góp 
cho sự phát triển của đất nước và cộng đồng. 

2. Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu 
các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và học tập, nghiên cứu ở các trình độ 
cao hơn. 

3. Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để có thể phân tích, thiết kế, phát 
triển, bảo trì các hệ thống phần mềm, phần cứng, hệ thống mạng, hệ thống 
thông tin; đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật hệ thống. 

4. Có kỹ năng cá nhân, tự học, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm và năng lực 
ngoại ngữ để có thể làm việc trong các môi trường đa ngành, đa văn hóa, đa 
quốc gia. 

5. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường phù hợp với ngành Công 
nghệ Thông tin để có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. 

1.3.3. Chuẩn đầu ra 

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ Thông tin: 

1. Có khả năng áp dụng kiến thức toán, khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật. 

2. Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành, các kỹ thuật và công nghệ để 
giải quyết các bài toán thực tế. 

3. Có khả năng nhận biết, hình thành, giải quyết vấn đề và cải tiến liên tục. 

4. Có khả năng tư duy sáng tạo để phát triển những sản phẩm mới. 

5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả. 

6. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

7. Có khả năng học tập suốt đời và hiểu biết các vấn đề đương đại. 
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8. Có hiểu biết rộng về ảnh hưởng của các giải pháp CNTT trong ngữ cảnh toàn 
cầu, kinh tế, môi trường và xã hội. 

9. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. 
1.3.4. Năng lực đào tạo cho chương trình 

Khoa CNTT, trường ĐHBK đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo ngành 
CNTT, đã đào tạo được hơn 4500 kỹ sư ngành CNTT, hơn 1000 Thạc sỹ ngành Khoa 
học Máy tính và 14 Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính. 

Chương trình đào tạo kỹ sư CNTT CLC hợp tác doanh nghiệp sẽ được giảng dạy 
bởi đội ngũ giảng viên của Đại học Đà Nẵng (phần kiến thức đại cương), đội ngũ 
giảng viên của Khoa CNTT, trường ĐHBK và các chuyên gia doanh nghiệp đối tác 
(phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành). 

Hiện nay, đội ngũ giảng viên giảng dạy CNTT của Trường ĐHBK, Đại học Đà 
Nẵng mạnh về số lượng và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, trong đó có 4 
Phó Giáo Sư, 9 Tiến sĩ và 7 Nghiên cứu sinh. 

Bên cạnh đó, Khoa CNTT, trường Đại Học Bách Khoa đã thiết lập quan hệ hợp 
tác với nhiều trường đại học trên thế giới để trao đổi về mặt chuyên môn, khoa học và 
các hợp tác khác, cụ thể đã có quan hệ với các trường: Trường ĐH Monash, ĐH 
Caberra của Úc, ĐH Portland State University của Mỹ, trường ĐH Polytech Marseille, 
Trường ĐH Bách khoa Grenoble, ĐH Nice của Pháp, ĐH Montréal của Canada, 
trường ĐH Kogakuin của Nhật của Nhật… 

Ngoài ra, khoa CNTT, trường ĐHBK cũng có hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh 
nghiệp trong phối hợp đào tạo, tuyển dụng như FPT Software, Gameloft, Framgia, 
LogiGear, Axon Active, Global CyberSoft, Sioux… 

Hiện nay, Khoa CNTT đã được trang bị cơ sở vật chất với nhiều phòng thí 
nghiệm đầy đủ thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác thực hành và thí nghiệm các 
chuyên ngành CNTT như: thí nghiệm mạng và truyền thông, công nghệ phần mềm, 
phần cứng, các thiết bị nhúng… Hệ thống phòng học cho các lớp thuộc chương trình 
này được trang bị tốt về cơ sở vật chất với đầy đủ các trang thiết bị phương tiện đáp 
ứng tốt các yêu cầu giảng dạy và học tập. 
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2. NỘI DUNG HỢP TÁC GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ DOANH 
NGHIỆP ĐỐI TÁC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN 

2.1. Nội dung hợp tác 

Gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội, đặc biệt là nhu cầu thực tiễn của Doanh 
nghiệp, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo.  

Tăng chất lượng và số lượng kỹ sư lĩnh vực Công nghệ thông tin tốt nghiệp trình 
độ đại học của cơ sở đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

2.2. Trách nhiệm của mỗi bên 

2.2.1. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo (gọi tắt là Bên A): 

- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, quản lý kết quả đào 
tạo; tổ chức quảng bá chương trình đào tạo và tuyển sinh hàng năm; cấp bằng cho sinh 
viên tốt nghiệp;  

- Xây dựng nội dung và kế hoạch triển khai các học phần; cùng với Bên B triển 
khai đào tạo và giám sát công tác đào tạo;  

- Tạo điều kiện cho các chuyên gia của Bên B giảng dạy và tổ chức các hoạt 
động cho sinh viên; phối hợp và hỗ trợ chuyên gia Bên B trong việc đánh giá học tập 
của sinh viên; 

- Thanh toán giảng dạy cho chuyên gia của Bên B theo quy chế chi tiêu nội bộ 
của Nhà trường.   

2.2.2. Trách nhiệm của Doanh nghiệp (gọi tắt là Bên B): 
- Phối hợp với Bên A xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, đề cương 

chi tiết học phần. Thảo luận và thống nhất với Bên A về danh sách học phần - chuyên 
gia có kinh nghiệm có thể tham gia giảng dạy; 

- Trước mỗi học kỳ, trao đổi và thống nhất với Bên A về giảng dạy các học phần 
đã dự kiến (chuyên gia, học phần, cơ sở vật chất, nơi triển khai). Sau khi giảng dạy và 
đánh giá, trao đổi thảo luận với Bên A những cải tiến, sửa đổi cần thiết;  

- Hỗ trợ cơ sở vật chất, tài nguyên cho Bên A để phục vụ đào tạo; Tiếp nhận các 
sinh viên của Bên A vào học tập và thực tập tại công ty. 

- Ưu tiên xét tuyển sinh viên tốt nghiệp của Bên A đạt các yêu cầu tuyển dụng; 
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3. ĐIỀU KIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

3.1. Chương trình đào tạo 

Dựa vào nguồn nhân lực được phát triển thường xuyên và cơ sở vật chất hiện có, 
trên cơ sở thành công của các chương trình đào tạo ngành CNTT, Khoa Công nghệ 
Thông tin, trường Đại học Bách khoa xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ 
Thông tin hợp tác với doanh nghiệp. Để đảm bảo chất lượng đào tạo được nâng cao, 
Khoa cũng sẽ công khai các chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và điều kiện học tập 
ngay từ đầu để sinh viên có định hướng trong quá trình học tại trường. Trong quá trình 
đào tạo, Khoa CNTT sẽ tiến hành các hoạt động đánh giá và kiểm định để cải tiến 
chương trình cho phù hợp. 

Chương trình đào tạo (CTĐT) kỹ sư CNTT CLC hợp tác doanh nghiệp được xây 
dựng dựa trên tham khảo CTĐT của các trường đại học trong nước, trên thế giới và 
tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp một 
cách tốt nhất. 

Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu của Đại học Đà Nẵng, và Khoa CNTT, 
trường ĐHBK, Khoa sẽ mời nhiều chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy các 
môn học cho sinh viên. Đặc biệt, tất cả các phần thực hành, thực tập và đồ án sẽ được 
triển khai tại các doanh nghiệp đối tác nhằm đảm bảo có ít nhất 30% thời gian đào tạo 
sinh viên trong môi trường doanh nghiệp. 

3.2. Đội ngũ giảng viên, trợ giảng, cán bộ phục vụ thực hành, thí nghiệm 

3.2.1. Đội ngũ giảng viên 

Bảng 2.1. Danh sách giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo CNTT 

TT Họ và tên, năm sinh 
Chức danh 
KH, năm 
công nhận 

Học vị, 
năm công 

nhận 

Số bài báo 
công bố trong 
nước 5 năm 

gần nhất 
2012 – 2017 

Số bài báo 
công bố 

ngoài nước 5 
năm gần 

nhất 
2012 – 2017 

1 Nguyễn Thanh Bình, 1975 PGS, 2013 TS, 2004 15 12 

2 Võ Trung Hùng, 1968 PGS, 2009 TS, 2004 12 1 

3 Phan Huy Khánh, 1952 PGS, 2005 TS, 1992 7 9 

4 Huỳnh Hữu Hưng, 1975  TS, 2010 24 28 

5 Nguyễn Tấn Khôi, 1973 PGS, 2015 TS, 2010 5 4 

6 Trương Ngọc Châu, 1973  TS, 2011 0 0 

7 Phạm Minh Tuấn, 1982  TS, 2012 3 10 
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8 Nguyễn Văn Hiệu, 1982  TS, 2010 10 3 

9 Đặng Hoài Phương, 1986  TS, 2013 5 8 

10 Trần Thế Vũ, 1983  TS, 2014 0 5 

11 Lê Thị Mỹ Hạnh, 1975  TS, 2015 6 20 

12 Ninh Khánh Duy, 1981  TS, 2016 6 8 

13 Phạm Công Thắng, 1985  TS, 2016 0 17 

14 Phan Thanh Tao, 1962  ThS, 2004   

15 Phan Chí Tùng, 1961  ThS, 2004   

16 Trần Hồ Thuỷ Tiên, 1973  ThS, 2005 2  

17 Mai Văn Hà, 1979  ThS, 2009   

18 Nguyễn Thế Xuân Ly  ThS, 2014 1  

19 Ng. Thị Minh Hỷ, 1973  ThS, 2004 2  

20 Đỗ Thị Tuyết Hoa, 1975  ThS, 2010   

21 Đặng Thiên Bình, 1983  ThS, 2010   

22 Đặng Duy Thắng, 1986  ThS, 2016  4 

Bảng 2.2. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của chương 
trình đào tạo 

TT Họ và tên, năm sinh, 
chức vụ hiện tại 

Chức danh 
khoa học, 

năm phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành, 
chuyên 
ngành 

Học phần dự kiến 
đảm nhiệm 

1 Nguyễn Thanh Bình, 
1975, Trưởng Khoa 

PGS, 2013 TS, Pháp, 
2004 

CNTT Phân tích và thiết kế 
giải thuật, Kiểm thử 
phần mềm 

2 Võ Trung Hùng, 1968 PGS, 2009 TS, Pháp, 
2004 

CNTT Công nghệ phần mềm, 
Quản trị dự án CNTT 

3 Phan Huy Khánh, 1952 PGS, 2005 TS, Pháp, 
1992 

CNTT Phân tích và thiết kế 
hệ thống  

4 Huỳnh Hữu Hưng, 
1975, P. Trưởng Khoa 

 TS, Pháp, 
2010 

CNTT Kiến trúc máy tính và 
vi xử lí, Thị giác máy 
tính 

5 Nguyễn Tấn Khôi, 
1973, P. Trưởng Khoa 

PGS, TS, Pháp, 
2010 

CNTT Mạng máy tính, An 
toàn thông tin mạng 

6 Trương Ngọc Châu, 
1973 

 TS, Việt 
Nam, 2011 

CNTT Cơ sở dữ liệu, Cơ sở 
hệ thống thông tin 

7 Phạm Minh Tuấn, 
1982, Trưởng Bộ môn 

 TS, Nhật, 
2012 

CNTT Trí tuệ nhân tạo 

8 Nguyễn Văn Hiệu, 
1982 

 TS, Nga, 
2010 

CNTT Toàn rời rạc 
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9 Đặng Hoài Phương, 
1986 

 TS, Nga, 
2013 

CNTT Lập trình .NET 

10 Trần Thế Vũ, 1983  TS, Úc, 
2014 

CNTT Lập trình hệ thống, 
Lập trình di động 

11 Lê Thị Mỹ Hạnh, 1975, 
Trưởng Bộ môn 

 TS, Việt 
Nam, 2016 

CNTT Lập trình hướng đối 
tượng 

12 Ninh Khánh Duy, 1981  TS, Nhật, 
2016 

CNTT Vi điều khiển 

13 Phạm Công Thắng  TS, Nga, 
2016 

CNTT Toán rời rạc 

14 Phan Thanh Tao  ThS, Việt 
Nam, 2004 

KHMT Toán rời rạc 

15 Phan Chí Tùng  ThS, Việt 
Nam, 2004 

KHMT         Cấu trúc dữ liệu 

16 Trần Hồ Thuỷ Tiên, 
1973 

 ThS, Việt 
Nam, 2005 

KHMT Hệ điều hành 

17 Mai Văn Hà, 1979  ThS, Việt 
Nam, 2009 

KHMT Lập trình Java 

18 Nguyễn Thế Xuân Ly  ThS, CH 
Pháp, 2014 

CNTT
&TT 

Mạng máy tính 

19 Nguyễn Thị Minh Hỷ, 
1973 

 ThS, Việt 
Nam, 2004 

KHMT Ngôn ngữ hình thức, 
Chương trình dịch 

20 Đỗ Thị Tuyết Hoa, 
1975 

 ThS, CH 
Pháp, 2010 

Tin học Phương pháp tính 

21 Đặng Thiên Bình, 1983  ThS, CH 
Pháp, 2010 

Tin học Cấu trúc dữ liệu 

22 Đặng Duy Thắng, 1986  ThS, Đài 
Loan, 2016 

Tin học An toàn thông tin 
mạng 

3.2.2. Đội ngũ trợ giảng  
Bảng 2.3. Danh sách trợ giảng tham gia trợ giảng 

Số 
TT 

Họ và tên, năm 
sinh, chức vụ 

hiện tại 

Đơn vị công 
tác 

Học vị, nước, 
năm tốt nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 
đào tạo 

Học phần/số 
tín chỉ dự 
kiến đảm 
nhiệm 

1 Bùi Thị Thanh 
Thanh 

Khoa CNTT TS, Úc, 2018 CNTT Kiến trúc máy 
tính 

2 Lê Tuấn Anh Khoa CNTT ThS, Ireland, 
2016 

CNTT Lập trình di 
động 

3 Triệu Thị Ni Ni Khoa CNTT Kĩ sư, Nga, 2013 CNTT Hệ điều hành 

4 Huỳnh Trung 
Mạnh, 1989 

Khoa CNTT ThS, Hàn Quốc, 
2014 

CNTT Kĩ thuật số 
ứng dụng 
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3.2.3. Đội ngũ cán bộ thực hành, thí nghiệm 

Bảng 2.4. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục 
vụ ngành đăng ký đào tạo 

TT Họ và tên, năm 
sinh 

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, 
năm tốt nghiệp 

Phụ trách PTN, 
thực hành 

Phòng thí nghiệm, 
thực hành phục vụ 
học phần nào trong 

CTĐT 

1 Võ Đức Hoàng, 
1983 

ThS, 2011 Bộ môn công 
nghệ phần mềm, 

Khoa CNTT 

Phụ trách thực hành 
các môn liên quan đến 
Công nghệ phần mềm 

2 Nguyễn Văn 
Nguyên, 1974 

ThS, 2006 Bộ môn mạng 
máy tính, 

Khoa CNTT 

Phụ trách thực hành 
các môn liên quan đến 
Mạng máy tính 

3.3. Đội ngũ cán bộ quản lí, cố vấn học tập 

3.3.1. Đội ngũ cán bộ quản lí 

Bảng 2.5. Đội ngũ cán bộ quản lý chương trình đào tạo 

TT Họ và tên Chức danh 
KH, học vị 

Ngành, 
chuyên ngành 

Vị trí công tác 

1 Nguyễn Hồng Hải PGS. TS.  Trưởng phòng Đào tạo 

2 Nguyễn Thị Diệu Hằng PGS. TS.  P. Trưởng phòng Đào tạo 

3 Nguyễn Thanh Bình PGS. TS. CNTT Trưởng Khoa 

4 Huỳnh Hữu Hưng TS. CNTT P. Trưởng Khoa 

5 Nguyễn Tấn Khôi PGS.TS. CNTT P. Trưởng Khoa 

6 Nguyễn Văn Nguyên ThS. CNTT Giáo vụ Khoa 

3.3.2. Đội ngũ cố vấn học tập 

Bảng 2.6. Đội ngũ cố vấn học tập chương trình đào tạo 

TT Họ và tên Chức 
danh KH, 

học vị  

Ngành,  
chuyên 
ngành 

Vị trí công tác Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Bình PGS. TS. CNTT Trưởng Khoa Theo dõi chung 

2 Huỳnh Hữu Hưng TS.  CNTT P. Trưởng Khoa Lập kế hoạch, 
tuyển sinh 

 3 Nguyễn Tấn Khôi PGS. TS.  CNTT P. Trưởng Khoa Theo dõi quá trình 
học tập 

4 Nguyễn Văn Nguyên ThS CNTT Giáo vụ Theo dõi quá trình 
học tập 



 10 

3.4. Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo 
Bảng 2.7. Danh sách doanh nghiệp tham gia giảng dạy các học phần của chương trình. 

STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Thông tin liên hệ 

Các môn tham gia giảng 
dạy 

1.  Công ty FPT 
Software 

Công ty FPT Software Đà 
Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Hoà Hải, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng 

Đồ án Nhập môn ngành 
TH Cơ sở dữ liệu 

2.  Công ty Enlave 

Công Ty Tài Nguyên Công 
Nghệ Việt Nam Enclave  
453 - 455 Hoàng Diệu, TP 
Đà Nẵng, Việt Nam 

Đồ án Nhập môn ngành 
Công nghệ Web 
Công nghệ di động 

3.  Công ty 
CodeComplete 

218 Bach Dang 
Hai Chau Da Nang 

Mạng máy tính 
Công nghệ Web 
Thiết kế Hệ thống mạng 
Công nghệ di động 
Kiểm thử phần mềm 
An toàn thông tin mạng 
Lập trình mạng nâng cao 
Thương mại điện tử 

4.  Công ty Asian Tech 
Công ty TNHH Asian Tech  
Lô 6, Đường Số 3,, An Hải 
Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 

Lập trình hướng đối tượng 
TH Lập trình hướng đối tượng 
Cấu trúc dữ liệu 
TH Cấu trúc dữ liệu 
Cơ sở dữ liệu 
TH Cơ sở dữ liệu  
Lập trình Java 
TH Lập trình Java 
Phân tích & T.kế hướng đối 

tượng 
Công nghệ phần mềm 
ĐA P.Tích & T.Kế Hệ thống 
Lập trình Game 
Lập trình trên Linux 
Công nghệ Web 
Công nghệ di động 
Kiểm thử phần mềm 
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Quy trình phần mềm 
Quản lý dự án CNTT 
Phát triển ứng dụng IoT 
Điện toán đám mây 

5.  Công ty Framgia 
Lot E6, Me Tri, Nam Tu 
Liem, Hanoi, Vietnam 

Công nghệ Web 
Quy trình phần mềm 
Quản lý dự án CNTT 

6.  Công ty Code 
Engine 

59A Le Loi, Thanh Binh 
Ward, Hai Chau District, Da 
Nang City 

Lập trình Java 
TH Lập trình Java 

7.  Công ty LogiGear 

Công ty LogiGear Việt Nam 
chi nhánh Đà Nẵng  
Floor 7,  VNPT Danang 
Building 
346 Street 2/9, Hai Chau 
Dist, Danang 

Kiểm thử phần mềm 

8.  Công ty GameLoft 

Tầng10, Indochina 
Riverside Towers, 74 Bạch 
Đằng, Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng, Việt Nam 

Lập trình Game 
Công nghệ di động 

9.  Công ty BAP 
81 Quang Trung, Thạch 
Thang, Q. Hải Châu, Đà 
Nẵng 

Học máy & ứng dụng 
Công nghệ Blockchain 

10.  Công ty Toàn Cầu 
Xanh 

31 Trần Phú, Bình Hiên, Hải 
Châu, Đà Nẵng 

Quản lý dự án CNTT 

11.  Công ty  mgm 
7 Pasteur, Hải Châu 1, Hải 
Châu, Đà Nẵng 

An toàn và bảo mật thông tin  

12.  Công ty VNCERT 
78 Bạch Đằng, Hải Châu 1, 
Hải Châu, Đà Nẵng 

An toàn và bảo mật thông tin 

 

3.5. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

3.5.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị  

 Khu thí nghiệm của Khoa Công nghệ Thông tin gồm nhiều trang thiết bị và hơn 
300 máy tính phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Khoa có các phòng 
thí nghiệm như trong Bảng 2.8. 
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Bảng 2.8. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

TT 

Loại phòng học 
(Phòng học, giảng 
đường, phòng học đa 
phương tiện, phòng 
học chuyên dụng) 

Số 
lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  
hỗ trợ giảng dạy  

Tên thiết bị Số lượng Phục vụ học 
phần 

1 Phòng học lý thuyết 6 6x50 Projector 06 Phục vụ các 
học phần lý 
thuyết 

2 Trung tâm Nghiên 
cứu Ứng dụng Công 
nghệ Thông tin và 
Truyền thông 
(DATIC) 

1 50 Máy tính đẻ 
bàn 

06 Nghiên cứu 

3
3 

Phòng máy Chuyên đề 
1 

1 50 Máy Tính để 
bàn 

30 máy  Hệ thống 
nhúng, Công 
nghệp phần 
mềm 

4
4 

Phòng máy Mạng 
không dây 

1 50 Máy Tính Để 
Bàn 

30 máy  
Core i5 

Mạng Máy 
Tính 

5 Phòng thí nghiệm 
CISCO 

1 50 Máy Tính Để 
Bàn, Router, 
Tổng Đài 

 2 Router 
Cisco 
2800 
1 Tổng 
đài IP 

Chuyên 
ngành mạng 

6 Phòng Đa phương tiện 1 50 Máy Tính Để 
Bàn 

20 máy 
để bàn 

Quản trị 
mạng, thực 
tập công 
nhân, semiar 

7 Phòng máy Chuyên đề 
2 

1 200 Máy tính để 
bàn 

98 máy 
vi tính 
Core 
Duo  

Thực hành 
học phần tin 
học Đại 
cương, hệ 
thống nhúng, 
CNPM,  
Mạng máy 
tính 

8 Phòng thí nghiệm Hệ 
thống nhúng 

1 50 Các thiết bị 
nhúng 

 Thiết bị Thực 
hành hệ 
thống nhúng 

9 Phòng máy 201 1 50 Máy tính để 
bàn 

45 Thực hành 
Tin học Đại 
cương, học 
phần các 
chuyên ngành 
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10 Phòng máy C206 1 100 Máy tính HP-
Compag 

90 Thực hành 
các học phần 
Tin học Đại 
cương, các 
học phần của 
các chuyên 
ngành 

3.6. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo  

3.6.1. Thư viện 

Trung tâm Thông tin học liệu trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng  

- Tổng diện tích: 4.500 m2,  3 tầng 

- Số chỗ ngồi: 1000;  Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 250 

- Phần mềm quản lý thư viện: Phần mềm quản lí sách và bạn đọc  

- Thư viện điện tử, khả năng kết nối với thư viện khoa học trong và ngoài nước; 

- Các tạp chí và cơ sở dữ liệu điện tử được truy cập qua cổng thông tin của Trung 
tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NACESTI, web site: 
http://db.vista.gov.vn). 

Bảng 2.9. Danh sách các thư viện, mạng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học trong nước 
có khả năng kết nối và khai thác 

TT Tên thư viện, mạng CSDL, thông 
tin khoa học 

Tên nước Đường dẫn, địa chỉ website  

1 Cơ sở dữ liệu thư mục của 
NACESTI 

Việt Nam 

http://db.vista.gov.vn 2 ISIKNOWLEDGE Mỹ 

3 SpringerLink Đức 

4 ProQuest Central  http://www.umi.com/cookiecutter 

 

3.6.2. Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

Ngoài những giáo trình có trong thư viện phục vụ cho chuyên ngành CNTT, các giảng 
viên của khoa CNTT đã viết và xuất bản những giáo trình phục cho chương trình đào 
tạo (Bảng 2.10). 

 

 

 



 14 

 
Bảng 2.10. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo 

TT Tên giáo 
trình Tên tác giả NXB Năm 

XB 
Sử dụng cho học 

phần 

1  Giáo trình 
Xử lý ảnh 

Huỳnh Hữu Hưng, 
Nguyễn Trọng 
Nguyên, Võ Đức 
Hoàng 

NXB Thông 
tin và Truyền 
thông 

2015 Xử lý ảnh 

2  Giáo trình 
Đồ họa máy 
tính 

Nguyễn Tấn Khôi, 
Phan Thanh Tao 

NXB Thông 
tin và Truyền 
thông 

2016 Đồ họa máy tính 

3  Giáo trình 
Phân tích và 
thiết kế giải 
thuật 

Nguyễn Thanh Bình NXB Giáo dục 
Việt Nam 

2016 Phân tích và thiết 
kế giải thuật 

4  Giáo trình 
tin học đại 
cương 

Nguyễn Thanh Bình, 
Phan Thanh Tao, 
Nguyễn Tấn Khôi, 
Huỳnh Hữu Hưng, 
Huỳnh Công Pháp 

NXB Thông 
tin và Truyền 
thông 

2013 Tin học đại cương 

5  Giáo trình 
thực hành 
tin học đại 
cương 

Nguyễn Thanh Bình, 
Phan Thanh Tao, 
Nguyễn Tấn Khôi, 
Huỳnh Hữu Hưng, 
Nguyễn Văn Nguyên 

NXB Thông 
tin và Truyền 
thông 

2014 Tin học đại cương 

6  Kiểm thử 
phần mềm 

Nguyễn Thanh Bình NXB Giáo dục 
Việt Nam 

2013 Kiểm thử phần 
mềm 

7  Giáo trình 
ngôn ngữ 
hình thức 

Nguyễn Thanh Bình NXB Thông 
tin và Truyền 
thông 

2012 Ngôn ngữ hình 
thức và Automat 

8  Lập trình 
trực quan 

Võ Trung Hùng NXB Xây 
dựng 

2009 Lập trình 
windows 

9  Lập trình 
Logic trong 
Prolog 

Phan Huy Khánh NXB Quốc gia 
Hà Nội 

2004 Lập trình Prolog 

10  Lập trình 
hàm 

Phan Huy Khánh NXB Khoa 
học và Kỹ 
thuật 

2004 Lập trình hàm 

11  Phương 
pháp giải bài 
tập cơ sở dữ 
liệu quan hệ 

Trương Ngọc Châu NXB Khoa 
học và Kỹ 
thuật 

2012 Cơ sở dữ liệu 

12  Bài tập lập 
trình Java 
căn bản 

Huỳnh Công Pháp NXB Thông 
tin và Truyền 
thông 

2014 Lập trình Java 
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3.7. Hợp tác quốc tế 

3.7.1. Hội nghị, hội thảo khoa học ngành, chuyên ngành trong và ngoài nước  

Bảng 2.11. Danh sách hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến ngành đăng kí trong 5 
năm gần nhất 

T
T 

Tên hội nghị, hội thảo 
quốc tế 

Thời gian, 
địa điểm 

Đơn vị tổ chức Thông tin trên 
tạp chí, website 

1  Fourth International 
Conference on Knowledge 
and Systems Engineering  

2012,  
Đà Nẵng 

Trường Đại học Bách 
Khoa – Đại học Đà 
Nẵng 

http://www.dut.e
du.vn/kse2012/ 

2 The International 
symposium on Information 
and Communication 
Technology 

2013,  
Đà Nẵng 

Trường Đại học Bách 
Khoa – Đại học Đà 
Nẵng và Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội 

http://www.acm-
soict.org/ 

 

3 International symposium on 
advanced technology 
(ISAT-13) 

2014,  
Đà Nẵng 

Trường Đại học Bách 
Khoa – Đại học Đà 
Nẵng 

http://www.dut.e
du.vn/isat13/CFP

.html 
 

4 The 15th International 
Conference on Electronics, 
Information and 
Communication (ICEIC 
2016) 

2016,  
Đà Nẵng 

Trường Đại học Bách 
Khoa – Đại học Đà 
Nẵng và The Institute of 
Electronics and 
Information Engineers 
và IEEE Consumer 
Society 

http://www.iceic
2016.org/ 

3.7.2. Các hình thức hợp tác quốc tế khác 
 - Hợp tác về dự án nâng cao chất lượng đào tạo và hợp tác doanh nghiệp với Đại 

học Turku, Phần Lan. 

 - Hợp tác đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh với các Đại học Pháp (ĐH Bách khoa 
Grenoble, ĐH Nice Sophia, ĐH Marseille), (ĐH Monteal) Canada, (ĐH Kongakuin), 
Nhật. 

3.8. Nghiên cứu khoa học 

Bảng 2.12. Kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đăng kí đào tạo trong 5 
năm trở lại đây. 

TT Tên chương trình, đề tài 
Cơ quan, 
tổ chức 
hợp tác 

Năm bắt 
đầu/ Năm 
kết thúc 

Số SV 
tham 
gia 

Kết quả NC 
trên tạp chí, 

website 

1.  
Phương pháp ra quyết định đa 
mục tiêu trong trường hợp 
thông tin về các tiêu chí và các 
phương án không chính xác 

TS. Nguyễn 
Văn Hiệu 

2012/ 
2012  ĐHĐN 
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2.  
Xây dựng hệ thống theo dõi, 
giám sát chuyển động trong 
khuôn viên trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 

TS. Huỳnh 
Hữu Hưng 

2012/ 
2012  ĐHĐN 

3.  
Xây dựng phần mềm bản đồ số 
dự báo nguy cơ lũ quét các tỉnh 
Miền Trung 

TS. Nguyễn 
Tấn Khôi 

2012/ 
2012  

Đề tài tiềm 
năng cấp Nhà 
nước 

4.  

Xây dựng công cụ triển khai 
mạng cảm biến không dây cho 
môi trường trong nhà (a 
wireless sensor network 
deployment tool for indoor 
environment) 

ThS. 
Nguyễn Võ 
Quang 
Đông 

2013/ 
2013  Cơ sở  

5.  
Nghiên cứu ứng dụng kiểm thử 
đột biến cho các thiết kế trong 
môi trường Simulink 

ThS. Lê Thị 
Mỹ Hạnh 

2013/ 
2013  ĐHĐN 

6.  
Xây dựng mô hình đường trắc 
địa trên máy vector hỗ trợ trong 
việc phân loại văn bản tiếng 
Việt số 

TS. Phạm 
Minh Tuấn 

2013/ 
2013  ĐHĐN 

7.  

Nghiên cứu logic mô tả trong 
mô hình hóa thông tin không 
chắc chắn và xây dựng công cụ 
hỗ trợ tạo nhanh các trang web 
ngữ nghĩa 

TS. Trương 
Ngọc Châu 

2014/ 
2014  ĐHĐN 

8.  
Phương pháp hỗ trợ ra quyết 
định đa mục tiêu với đa mức 
tiêu chí 

TS. Nguyễn 
Văn Hiệu 

2014/ 
2014  ĐHĐN 

9.  Thiết kế hệ thống thi trắc 
nghiệm không dây 

KS. Trương 
Minh Huy 

2014/ 
2014  ĐHĐN 

10.  
Nghiên cứu xây dựng phương 
pháp tái tạo bề mặt cong tam 
giác dựa vào lược đồ phân 
mảnh 

TS. Nguyễn 
Tấn Khôi 

2014/ 
2014  ĐHĐN 

11.  
Xây dựng hệ thống quản lý và 
giám sát phương tiện vào/ra 
Trường đại học Bách Khoa. 

ThS. Võ 
Đức Hoàng 

2014/ 
2014  Cơ sở  

12.  

Nghiên cứu thuật toán xếp thời 
khóa biểu, áp dụng xây dựng hệ 
thống xếp thời khóa biểu cho hệ 
đào tạo tín chỉ Trường Đại học 
Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. 

ThS. Đặng 
Thiên Bình 

2014/ 
2014  Cơ sở  
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13.  
Thiết kế vi xử lý tương thích 
với mạng trên chip dùng trong 
hệ thống trên chip 

ThS.Bùi Thị 
Thanh 
Thanh 

2014/ 
2014  Cán bộ trẻ 

14.  
Ứng dụng công nghệ 
SharePoint Server 2013 xây 
dựng hệ thống hỗ trợ phục vụ 
giảng dạy và học tập trực tuyến 

KS. Triệu 
Thị Ni Ni 

2014/ 
2014  Cán bộ trẻ 

15.  
Một số giải pháp giúp trường 
Đại học Bách Khoa triển khai 
hiệu quả hệ thống điện toán 
đám mây. 

ThS. Trần 
Hồ Thuỷ 
Tiên 

2015/ 
2015  Cơ sở 

16.  

Nghiên cứu và xây dựng mô 
hình phân loại ảnh trong tự 
nhiên dựa trên các giải thuật 
deep learning và cấu trúc không 
gian của ảnh 

ThS. Đặng 
Duy Thắng 

2016/ 
2016  Cơ sở 

17.  
Nghiên cứu và xây dựng giải 
pháp giúp sinh dữ liệu đầu vào 
cho các mô phỏng đa tác tử. 

TS. Võ Đức 
Ân 

2016/ 
2016  Cơ sở 

18.  
Nghiên cứu phương pháp đánh 
giá kiến thức sinh viên trên cơ 
sở mô hình miền kiến thức 

ThS. Mai 
Văn Hà 

2016/ 
2016  Cơ sở 

19.  

Xây dựng công cụ hỗ trợ quản 
lý công tác giảng viên chủ 
nhiệm và đánh giá kết quả rèn 
luyện sinh viên trường đại học 
bách khoa – đại học đà nẵng 

TS. Đặng 
Hoài 
Phương 

2016/ 
2016  Cơ sở 

20.  
Nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật 
nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ sử 
dụng KINECT 

ThS. Võ Đức 
Hoàng 

2016/ 
2016  ĐHĐN 

21.  

Nghiên cứu phương pháp phân 
cụm từ sử dụng phương pháp 
phân tích nhóm dựa trên đồ thị 
dendrogram - Ứng dụng nâng 
cao hiệu quả phân loại văn bản 
tiếng Việt tự động 

TS. Phạm 
Minh Tuấn 

2015/ 
2016  ĐHĐN 

22.  
Nghiên cứu xây dựng hệ thống 
phân tích và xử lý mã độc trên 
môi trường điện toán đám mây 

PGS.TS. 
Nguyễn Tấn 
Khôi 

2016/ 
2017  Bộ 

23.  
Xử lý tín hiệu video và nhận 
dạng cử chỉ hỗ trợ người khiếm 
thính hòa nhập cộng đồng 

TS. Huỳnh 
Hữu Hưng 

2016/ 
2017  Bộ 
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3. QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH, CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN 
TRƯỜNG 

3.1. Quy định về tuyển sinh 

Các nội dung quy định về tuyển sinh đối với ngành đào tạo áp dụng cơ chế đặc 
thù được trình bày chi tiết trong đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Bách 
Khoa – Đại học Đà Nẵng, được Nhà trường và Đại học Đà Nẵng công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trang thông tin tuyển sinh của 
Trường: http://dut.udn.vn/Tuyensinh2018. 

Chỉ tiêu tuyển sinh của chương trình đào tạo ngành CNTT hợp tác với doanh 
nghiệp được tính dựa trên nguồn lực giảng viên cơ hữu và cam kết hỗ trợ của các 
doanh nghiệp tham gia đề án. 

3.2. Quy định về chuyển ngành, chuyển trường 

Thực hiện theo Quyết định số 268/QĐ-ĐHBK ngày 07/7/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 1609/ĐHBK-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành Quy định đào tạo chất 
lượng cao hệ đại học chính quy tại trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. 

4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO 

4.1.1. Tổ chức giảng dạy 

Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa, gồm 
các học phần đại cương, học phần lý thuyết, thực hành và tại các doanh nghiệp ký thỏa 
thuận hợp tác, gồm các học phần tự chọn, học phần thực hành, học phần đồ án, thực 
tập và đồ án tốt nghiệp. Chương trình giảng dạy đảm bảo có ít nhất 30% thời gian tại 
các doanh nghiệp đối tác. 

Đội ngũ giảng viên giảng dạy gồm các giảng viên của Đại học Đà Nẵng, giảng 
viên trường Đại học Bách khoa, các chuyên gia của các tổ chức doanh nghiệp có học 
vị Thạc sỹ trở lên tốt nghiệp ngành CNTT hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác 
trong các doanh nghiệp/tổ chức về CNTT. 

4.1.2. Thực hiện và bảo vệ đồ án tốt nghiệp  
Sau hoàn thành các học phần trong 7 học kỳ, sinh viên được đồng hướng dẫn làm 

đồ án tốt nghiệp bởi giảng viên trường Đại học Bách khoa và chuyên gia của doanh 
nghiệp. Sinh viện thực hiện toàn bộ đồ án tốt nghiệp tại các doanh nghiệp đối tác. 



 19 

Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp bao gồm các giảng viên trường Đại học Bách 
khoa và các chuyên gia của doanh nghiệp. 

Khuyến khích sinh viên viết và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Anh. 

4.1.3. Cấp bằng tốt nghiệp đại học  

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng sẽ cấp bằng tốt nghiệp đại học cho các 
sinh viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui chế hiện hành. 

4.2. Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành 
lập Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên; 

- Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH ngày 16/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ 
đại học. 

- Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, 
các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc; 

- Quyết định số 564/ĐHBK-ĐT ngày 17 tháng 05 năm 2013 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; 

- Quyết định số 1609/ĐHBK-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại 
học chính quy tại trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. 

4.3. Chính sách hỗ trợ ưu tiên sinh viên 

Mục tiêu của Nhà trường là nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học, cung 
cấp nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và có tính cạnh tranh cao trên 
thị trường lao động, trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời đáp 
ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
và cả nước. Nhà trường đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên: 

- Bố trí đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là những người có trình độ chuyên 
môn cao, kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học (100% giảng viên là 
PGS, TS và Thạc sỹ được đào tạo từ các nước có nền giáo dục tiên tiến);  
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- Bố trí các giảng viên là các chuyên gia kinh nghiệm trong các môi trường 
doanh nghiệp giảng dạy các học phần tự chọn, công nghệ, thực hành và hướng dẫn đồ 
án, thực tập; 

- Trang bị phương tiện hiện đại dạy học cho các phòng học, phòng thí nghiệm, 
thực hành; 

- Ưu tiên xét cấp học bổng doanh nghiệp cho sinh viên của chương trình; 

- Tất cả các sinh viên được thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp thực tế tại 
doanh nghiệp; 

- Các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chương 
trình đào tạo. 

4.4. Dự toán chi phí đào tạo  

Học phí của Chương trình đào tạo kỹ sư CNTT CLC hợp tác doanh nghiệp bằng 
2 đến 3 lần so với mức học phí đại trà do Đại học Đà Nẵng quy định. Phân bổ nguồn 
thu học phí được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của ĐHĐN, Quy 
chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường ĐHBK và Quy định được ban hành theo 
Quyết định số 1609/ĐHBK-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Bách khoa về việc ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính 
quy tại trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT; 
- Ban ĐT ĐHĐN; 
- Lưu: VT, ĐT, Khoa CNTT. 

   HIỆU TRƯỞNG  
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5. PHỤ LỤC 

5.1. Chương trình đào tạo 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ 130TC - TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Áp dụng bắt đầu từ năm học 2018-2019 

        
HK Tên học phần Số 

TC LT TH ĐA TT Doanh nghiệp giảng dạy  

HK 1 15             
1.1  Giải tích 1 4 4         
1.2  Tin học Đại cương 2 2         
1.3  Thực hành Tin học đại cương 1   1       
1.4  Đại số 3 3         
1.5  Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý 3 3         

1.6  Đồ án Nhập môn ngành 2     2   Công ty Enclave,  
Công ty FPTSoft 

HK 2 16             
2.1  Giải tích 2 4 4         
2.2  Phương pháp tính 3 3         

2.3  Lập trình hướng đối tượng 2 2       Công ty Enclave,  
Công ty FPTSoft 

2.4  TH Lập trình hướng đối tượng 1   1     Công ty FPTSoft 

2.5  Cấu trúc dữ liệu 2 2       Công ty Toàn Cầu Xanh; Công ty 
GameLoft 

2.6  TH Cấu trúc dữ liệu 1   1     Công ty Toàn Cầu Xanh; Công ty 
GameLoft 

2.7  Xác suất thống kê 3 3         
HK 3 16             
3.1  Vật lý (Điện Quang) 3 3         
3.2  Thí nghiệm Vật lý 1   1       
3.3  Phân tích & thiết kế giải thuật 2 2         

3.4  Cơ sở dữ liệu 2 2       Công ty Axon Active, 
Công ty FPT Soft. 

3.5  TH Cơ sở dữ liệu  1   1     Công ty Axon Active, 
Công ty FPT Soft. 

3.6  Toán rời rạc 3 3         
3.7  Nguyên lý hệ điều hành 2 2         
3.8  ĐA Giải thuật & Lập trình 2     2    Tất cả các Doanh nghiệp 
HK 4 15             
4.1  Những NLCB của CN Mac-Lênin 1 2 2         

4.2  Lập trình Java 2 2       Công ty FPT Soft,  
Công ty Code Engine 

4.3  TH Lập trình Java 1   1     Công ty FPTSoft;  
Công ty Code Engine 

4.4  Kỹ thuật Điện tử 2 2         
4.5  Vi điều khiển 2 2         
4.6  TH Vi điều khiển 1   1       
4.7  Pháp luật đại cương 2 2         

4.8  Mạng máy tính 2 2       Công ty CodeComplete;  
Công ty mgm 

4.9  TH Mạng máy tính  1   1     Công ty CodeComplete;  
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Công ty mgm 
HK 5 15             
5.1  Những NLCB của CN Mac-Lênin 2 3 3         
5.2  Xử lý tín hiệu số 3 3         
5.3  Phân tích & T.kế hướng đối tượng 2 2       Công ty FPTSoft 
5.4  Môi trường 2 2         
5.5  Lập trình .NET 2 2       Công ty FPTSoft 
5.6  TH Lập trình .NET 1   1     Công ty FPTSoft 

5.7 	  
ĐA Cấu trúc máy tính & Vi điều 
khiển 2     2     

HK 6 15             
6.1  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2         
6.2  Lập trình mạng 2 2        
6.3  TH Lập trình mạng 1   1      
6.4  Công nghệ phần mềm 2 2         
6.5  Kinh tế học đại cương 2 2         
6.6  ĐA P.Tích & T.Kế Hệ thống 2     2   Tất cả các Doanh nghiệp 
6.7  Tự chọn 1  2 2       Chuyên gia/Doanh nghiệp 
6.8  Tự chọn 2 2 2       Chuyên gia/Doanh nghiệp 

6.9  Lập trình Game  2       Công ty Magrabit  
Công ty GameLoft 

6.10  Đồ họa máy tính  2         
6.11  Lập trình trên Linux  2       Công ty Magrabit  

6.12  Công nghệ Web  2       Công ty Framgia;  
Công ty CodeComplete 

6.13  Thiết kế Hệ thống mạng  2       Công ty mgm 
6.14  Kỹ thuật số ứng dụng  2         
6.15  Hệ thống nhúng  2         
6.16  Xử lý ảnh & Thị giác máy tính   2         
HK 7 15             
7.1.  Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 3         
7.2.  Thực tập doanh nghiệp  2       2 Tất cả các Doanh nghiệp 

7.3.  Công nghệ di động 3 3       

Công ty CodeComplete; 
Công ty Enclave; 
Công ty Magrabit; 
Công ty Game Loft 

7.4.  Trí tuệ nhân tạo 2 2         
7.5.  TH Trí tuệ nhân tạo 1   1       
7.6.  Toán lý thuyết đồ thị 2 2         

7.7.  

ĐA Hệ thống mạng 2     2   

Công ty CodeComplete; 
Công ty Enclave; 
Công ty Magrabit; 
Công ty Game Loft 

HK 8 11             
8.1.  Thực tập nhận thức 1       1 Tất cả các Doanh nghiệp 
8.2.  Tự chọn 1 2 2       Doanh nghiệp 
8.3.  Tự chọn 2 2 2       Doanh nghiệp 
8.4.  Kiểm thử phần mềm 2 2       Công ty LogiGear 

8.5.  An toàn thông tin mạng 2 2       Công ty CodeComplete;  
Công ty mgm, 

8.6.  Quy trình phần mềm 2 2         
Công ty Axon Active 

8.7.  Quản lý dự án CNTT  2        Công ty Toàn Cầu Xanh;  
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8.8.  Khởi tạo Doanh nghiệp  2          
8.9.  Lập trình mạng nâng cao  2        Công ty CodeComplete 

8.10.  Thương mại điện tử  2        Công ty CodeComplete 
8.11.  Các hệ thống thời gian thực  2          
8.12.  Kiến trúc hướng dịch vụ  2          
8.13.  Học máy & ứng dụng  2        Công ty BAP 

8.14.  Công nghệ Blockchain  2        Công ty BAP 
Công ty DAC 

8.15.  Xử lý dữ liệu lớn  2          
8.16.  Phân tích và xử lý mã độc  2          

8.17.  Phát triển ứng dụng IoT  2        Công ty Magrabit 
Công ty DAC 

8.18.  Điện toán đám mây  2        Công ty Magrabit 
Công ty mgm 

HK 9 12             
 9.1 Thực tập Tốt nghiệp 12       12 Tất cả các Doanh nghiệp 

 130  
 

    Doanh nghiệp giảng dạy: 61 TC 
 
* Tất cả các Doanh nghiệp: FPT Software, Axon Active, Gameloft, LogiGear, Framgia, Enclave, Rikkeisoft, 
DAC Tech, Evolable Asia, Green Global, Code Engine       
* Ký hiệu x: Môn tự chọn       

 

5.2. Đề cương chi tiết học phần 
Phụ lục 1 trình bày đề cương chi tiết các học phần. 

5.3. Các giải pháp, minh chứng đảm bảo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp 
Phụ lục 2 về các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp. 

 
 


