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1. THÔNG TIN CHUNG yE CHUC1NG TRIN}I DAO TAO 

Ten chuong trInh (ting Vit): Cu' nhãn Phân tIch dfr liu kinh doanh 

Ten chu'ong trInh (ting Anh): Business data analysis 

Ma nganh dao tao: 7340125 

Dan vj cp bang cp bang: TrirO'ng Dai  hyc Cong nghip Ha Ni 

Ten van bang sau khi tt nghip: Cfr nhân Phân tich dfr lieu kinh doanh 

TrInh dO dào tao: Dai hoc 

Thôi gian dào tao: 04 näm 

Don vj giãng day: TrtrOng Di hçc Cong nghip Ha NOi 

Khoa quán l CTDT: Kê toán — Kim toán 

2 MUC TIEU CB1NG TRINH 
Miic tiêu cia chuong trInh dào tao  &rqc xây drng phü hçrp vài Tam nhIn - Sr mang - 

Miic tiêu chin Iuçic cUa Tru?ing DH Cong nghip Ha NOi;  tirong thIch, phCi hçp vOi TAm nhIn 

- Sü mng cüa Khoa K toán-Kirn toán nh&m bM duo'ng con nguôi và phát trin nghien ciru 

khoa h9c mang tInh irng ding dáp ng các nhu cAu xA hOi. 

2.1. Tam nhIn - Sá' mng - Mic tiêu chiln 1wYc cüa TrwOng DH Cong nghip 

Ha Ni 

Truang Dai  hçc Cong nghip Ha NOi  là tru'Olig dai  hçc cong 1p trirc thuOc BO Cong 

Thuong, cO truyn th6ng dao tao  can bO khoa hoc k thut, can bO kinh th, cong nhân k5' thut 

lâu di nhAt Vit Nam (tin than là Truông Chuyên nghip Ha NOi  thành 1p näm 1898 và 

Truông Chuyên nghip Hãi Phong thành 1p nàm 1913) và là co sâ dào tao  djnh huOng rng 

ding nhiu ngành, nhiu loai hmnh, nhiu cAp trinh dO. 

2.1.1. Tm nhIn 

Trô' thành dai  hçc dào tao,  nghiên ctu khoa h9c i'rng diing da näng, phát trin theo mô 

hinh dal  h9c thông minh; dat  chuAn quc t trong mOt  s lTnh vrc then ch&; là sr lra ch9n 

hang dAu cüa nguOi h9c, cong dng và doanh nghip. 

2.1.2. Siimqng 

Dào tao  nhân lirc chAt lung cao; sang tao  và chuyn giao tn thác, cong ngh tâi xA hOi 

và cong dng clap Crng yêu cAu thai k' cách mng cong nghip, phic vii xä hOi  và dAt nirOc. 

2.1.3. Giá tn cO't iOi 

1. K ngh là nn tang: K& hcrp truyn thng ccia tru'ông k5 ngh dAu tiên tai  Vit Nam 

và k thuât, cong ngh hin dai  là nn tang xây drng và phát trin. 

2. Kien djnh vo'i miic tieu: Kién djnh trong xác djnh và trin khai thirc hin cac hoat 

dng nhm dat mvc tiêu. 

3. Kt ni tao  süc  manh:  Doàn k& nOi bO, gân két di tác tao  nên sic manh  cüa nba 

truOng. 
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4. Khách hang là trung tam: HuOng thj tnrO'ng, dt lçri Ich va star hài lông eüa ngllôi hoc, 

khách hang và các ben quan tam là trung tam các hoat dng. 

5. Khác bit tir sang tao: Tao ra sir khác bit d dOt  phá nh sir sang tao. 

2.1.4. Muc tiêu chiê'n htac 

Mic tiêu chung 
TrO thành dai  h9c khoa hçc irng diving hang du Vit Nam, theo mô hInh tir chü toàn 

din, di du trong xu th chuyn di s và quán trj thông minh; 

San phm giáo diic dào tao  nm trong top du Vit Nam v khã näng dáp crng yeu cu 

cUa thj tnrông lao dng, duc ghi nhn v näng 1irc sang tao  và khài nghip; 

San phm khoa hçc cong ngh duc cong nhan va ng diing rOng rãi trong nuàc, mOt  s 

linh virc dat  tAm khu virc va quc t. 

TRIET LY GIAO DVC 
Giáo disc toàn din, vi sr phát trin bn vu'ng và hOi  nliip. 

2.2. Tm nhln - Si'r nu1ng — CIiiêii Iii.ic p/nIt triên cüa K/wa Ké todn-Kiêin loan 

2.2.1. Tc,'n nhIn 

TrO thành mOt  trung tarn nghiên thu vâ dào tao  ngun nhán lirc hang dAu trong lTnh we 

K toán, kim toán, Phân tIch kinh doanh cüa Vit Nam, ngang tAm vâi các trt.r&ng Dai  hçc uy 

tin trong nuO'c theo djnh hu'ong (mg dicing. 

2.2.2. Simgng 

Cung cAp ngun nhân lirc CO trInh dO chuyên mon cao, dAy dü k5 näng ngh nghip d 

thirc hin duçic cong tác nghip vii, quãn l kinh doanh, tu vAn, nghien thu khoa h9c Va 

chuyn giao cOng ngh trong linh virc k toán, kim toán, phân tIch kinh doanh 

2.2.3. Chién lwcrcphát trkn 

- Dy va hc theo phuong pháp tIch circ; 

- Phát trin chuong trInh dào tao  tip  can  theo tiêu chuân quc gia, tin tOi theo chun 

qu6c t theo huàng ngh nghip 

- Dánh giá va phát triAn cac hoat dng dào tao  tip  can  theo tiêu chuAn quc gia, tin tOi 

theo chuAn quc th; 
- ChuAn hóa giáo trInh giáng day; 

- Khong ngimng nâng cao nãng hrc giáng vien va can hO quãn l2; 

- Xây dimng môi truông h9c tap, giâng day  và NCKH Mt cho giãng viên và sinh viên; 

- DAy manh  hoat dng NCKH theo hirOng (mg diing thirc tin san xuAt; 

- GAn kt hoat  dQng dào tao  vói thirc t san xuAt tai  doanh nghip; 

- DAy manh  tham gia các t ch(mc ngh nghip trong nuOc nhi.r VACPA và th chóc ngh 

nghip Quc M nhu ACCA, ICAEW va các doanh nghip Cong ngh; 

- Tang cuông (mng ding CNTT trong hoat  dng giãng day, tang t' l hc phAn M chüc 

dy kt h9p, giàng true tuyên. 

Triêt 1j gido d(.lc: "Gido d(ic bàn din, vi srphát triln bii vfrng và hii nh(ip" 

2.3. Myc lieu cua chwong lrinh 
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Chucing trInh dào tao  ngành Phân tIch du' 1iu kinh doanh duçic thi& k vâi mic tiu 

dào tao nhu' sau: 

2.3.1. Myc lieu chung 

- Dào tao  và cung cAp ngun nhân lirc chAt 1uçng cao dáp crng nhu cAu xà hi, bi 

duOng nhân tài; Co näng lirc chuyên rnôn, lihig dung cong ngh thông tin trong lTnh virc phân 

tIch kinh doanh nhm dáp Crng yeu cu phát trin kinh th, xA hôi, darn bão qu6c phOng, an 

ninh va hi nhp quc t; 

- Dào tao  ngu'Oi h9c cO phAm chAt chInh tn, dao di'rc; CO kin thOc Co.  bàn v khoa hçc 

du lieu, kinh tA, kinh doanh và quàn l'; Co kin thc chuyên sâu v phan tIch du' lieu iOn 

trong kinh doanh; Si ding thành thao cac cong ci phân tIch dU lieu kinh doanh va khã nàng 

sang tao;  Co näng hrc nghiên cru, tng hçp, phân tIch và giãi quyt nhng vAn d lien quan 

dn phân tIch dtt lieu IOn kinh doanh trong kinh doanh; CO trách nhiem ngh nghiep, thIch 

nghi vO'i môi tru'ông lam viec, cO si'rc khOe, khã nàng tir h9c d thIch rng vOi sir phát triên 

khong ngi'rng cüa khoa hçc cong nghe va mOi tri.rô'ng kinh doanh cho miic tiêu hçc tp su& 

clOi. 

2.3.2. Muc lieu cu 

Sinh viên t& nghip CO kin thU'C, k nAng và phArn chAt/thai d: 

MT1: CO hiAu biAt ye ChInh trj, xã hi; CO CáC kin thá'C Co' bàn trong lTnh Vt/C khoa h9C 

kinh tA phU h9p vOi ngành di.rc dao tao  dA dOng gOp h&u hieu vào sij phát trin bn vQ'ng CUa 

xã hôi, cQng dng; 

MT2: CO kin thcrc cu bàn v toán h9c, thng kê là ca sO' nên tang cho viec tip thu các 

kin thcrc giáo dc chuyên nghiep và khã näng hçc t.p 0 trInh dO cao hon. 

MT3: CO hiu biAt chuyên sau v kiAn thirc co' sO' nganh lTnh vic kinh doanh Va Cong 

nghe thông tin, tao  diu kien thun 19'i Cho VieC h9C t.p CáC mOn chuyên nganh, nghiên cru 

chuyên sâu, tiêp Cfl d dang vài Các thay di CUa mô hInh quãn 1 và môi trt.râng kinh doanh; 

MT4: CO kin thirc chuyên sâu v linh Vt/C phân tIch dU lieu Ian trong kinh doanh; CO 

khã nAng kt hap toán hoc, thng kê h9c, kinh doanh va khoa h9c may tInh, lien quan den các 

phiwng pháp va ki thut nhAm khai thác thông tin, chuyn hOa nhung loai du lieu nay thành 

thông tin có Ich cho viec ra quyt djnh 0' trong doanh nghiep, sir diing t6i u'u ngun d lieu 

ian. 

MT5: CO k näng ngh nghiep, giao tiAp, lam viec nhóm dü d lam viec trong mOi 

truông kinh doanh näng dng, thIch ü'ng thrqc v01 si thay di cOa mOi trung kinh doanh; CO 

k näng di mOi sang tao  và tu' duy khô'i nghiep; CO tinh thAn trách nhiem cao trong Cong 

viec; CO th(rc tuân thO dao  d(xc ngh nghiep. 

MT6: CO näng it/c hInh thành tuO'ng, thit k, tnin khai và van  hânh trong bi cãnh 

canh tnanh va hOi  nhp quc t. 
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3. CHUANDAURA 
Sinh vien tót nghip ngãnh Phân tIch dtr Iiu kinh doanh d?t  du'cc nhüng chun du ra 

(theo näng 1c) sau: 

TT Chuinthiura 

Muc tiêu dào tao 

MT 
1 

MT 
2 

MT 
3 

MT 
4 

MT 
5 

MT 
6 

a.  

Giãi quyt duqc các bài toán co bàn lien 
quan den mô hinh toán, xac suât thông 
kê, du báo va phân tIch d lieu kinh 
doanh. 

b.  

Thão luân duo'c các v.n d v 1 luân 
chInh tri, khoa h9c kinh tê - xä hi; Khâ 
nàng giao tiêp hiu qua bang tiêng Anh 
a trInh d ngoai  ngtt bc 3 theo khung 
nãng lirc ngoi ngt 6 

C. 

Vn di1ng duçc cac kin th(rc cc bàn 
thuôc lTnh vixc kinh doanh, cong ngh 
thông tin, toán và thông kê d giãi quyêt 
van dê kinh doanh. 

d 

Vn diving kin thirc chuyên sâu v cong 
ngh thông tin, khoa h9c dü lieu nhäm 
khai thác thông tin, chuyên hOa nhttng 
loai dU 1iu nay thành thông tin có Ich 
cho vic ra quyt djnh a trong doanh 
nghip, sir dung tôi uu nguôn dU Iiu 
lan. 

El El El El 

e. 

Ap d%ing cong ngh thông tin trong vic 
phân tIch dü lieu lan, dr báo và trixc 
quan hóa dü 1iu; Co khã nàng dê xuât 
tuâng mô hInh kinh doanh mOi. 

CO k5 näng giao tip hiu qua trong qua 
trinh thirc hin cong vic nhu: k5' nang 
thuyêt trinh, phãn bin, k5 nàng lam 
viêc theo nhOm 

g 

CO k5 nàng giãi quyt d thirc hin ducic 
các miic tiêu dä d ra. Co k5 näng khai 
nghip và tu duy sang tao 

El El El 

h 

Hinh thành và thuc hiên duccc diirc tInh 
nhân, nghê nghip nhu: kiên tn, linh 

hoat trong cong vic, chap nhn duong 
dâu rüi ro; giâi quyêt van dê mt each 

El El El 
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TT Chuãn daU ra 

Muc tiêu ãàø tao 

MT 
1 

MT 
2 

MT 
3 

MT 
4 

MT 
5 

MT 
6 

sang tao;  tr dánh giá và cO thc tr h9c 
tip, rèn 1uyn suôt di; Tiêp thu và cp 
nht nhtng cái mâi lien quan den nghe 
nghip. 

CO nhn thCrc rO v tInh chuyên nghip, 
dao thirc nghe nghip và thurc trách 
nhiêm dôi vâi ban than và xã hôi. CO 
phâm  chat chInh trj tot, song và lam vic 
tuân theo pháp lust cüa nhà nuâc Vit 
Nam. 

J. 

CO näng 1irc hInh thành tisO'ng, thit 
kê, trin khai và 4n hành h thông 
trong phân tIch dü lieu lan trong kinh 
doanh 

Chun dAu ra dOng vai trô quan trQng cho vic phát trin và dánh giá chuong trInh dào 

tao. Các chi báo dánh giá cüa thng chun du ra duçc dung lam tham chiu d dánh giá chun 

du ra cCia chi.rong trInh. 

4. V TRI VIEC LAM 

Sau khi t& nghip chuo'ng trInh dào tao,  ngu'i h9c cO th lam vic tot tai  các vj tn sau: 

- Chuyên viên phân tich dt Iiu kinh doanh, chuyén vien cong ngh phân tIch dr !iu, 

chuyên viên thit k và quãn l cu tróc dE 1iu, chuyên viên !p trInh phân tIch du' !iu, 

chuyén viên tu vAn phân tIch kinh doanh, can b quãn I phân tIch di 1iu, can b quãn 1 

kinh doanh, chuyên viên chin Iucvc kinh doanh, chuyên viên nghiên ciru và phân tIch thj 

tru?rng. 

- Chuyên vien phân tIch dt Iiu va hoach djnh chInh sách kinh th tai  các CY quan quãn 

I cCia Nhà nuOc v linh virc thng kê, phân tIch và d báo thuc các B/Ban/Nganh hay các 

Vin nghién cCru; 

- Chuyên viên thu thp, xCr 1,2 du' !iu CO cAu tric tir cac ngun dU lieu khác nhau cho 

cac t chirc, doanh nghip cO nhu cAu nghien cCru va phân tIch dcr 1iu thj thrOng cho hoat 

dng san xuAt kinh doanh; 

- Nghiên cu viên va giãng viên giâng day  v khoa h9c du lieu tai CC Co.  SO' giáo diic 

dai h9c hay Vin nghien ctru; 

- Dc 1p hoc tham gia thãnh 1p doanh nghip, thành 1p co sâ dào tao  các khóa h9c 

ngAn han  lien quan dn khai thác vã phân tIch d lieu trong kinh th và kinh doanh. 

5. THÔNG TIN TUYEN SINH, QUY TR!NH DAO TJO vA rnEu KIN 

TOT NGHIIP 
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5.1. Thông tin tuyln sinh 

- Quy ch tuyn sinh: Theo quy ch tuyn sinh dai  h9c chInh quy cüa B GD&DT, 

cap nhât tai http://tuvensinh.haui.edu.vn. 
- Wing tuyn sinh: tuyn sinh trong ca nu.O'c. 

- Di tuQng tuyn sinh: Tt cá thI sinh dã t6t nghip THPT hoc trcmg drnng. 

- Phuong thCrc tuyn sinh: 

T hçp xét tuyn: 

+ KhM AOO (Toán, L, HOa) 

+ Khi D07 (Toán, HOa, Anh) 

+ Khi DO1 (Toán, Vãn,Anh) 

5.2. Quy trinh dào 4w 
- Quy ch dào tao  sU' diing là quy ch dào tao  theo hçc ch tin chi, tao  diu kin d 

sinh viên tIch circ, chU dng thIch 1mg vo'i quy trInh dào tao  d dt &rgc nhUng k& qua t6t 

nht trong hçc tip, rèn luyn. 

- Chuong trInh dão tao  dtxqc thit k 8 h9c kS'  tucing iirng vOi 4 näm hçc, gm 140 tin 

chi (gm Ca 12 tin chi Giáo d%lc th chit va Giáo d%lc quc phOng — An ninh). Trong do th?yi 

gian h9c tp chInh thlrc 4 nãm va thO'i gian h9c tp ti da 8 näm. 

- Mi nàm hc dtrçc chia thành 2 h9c kS'  chInh khoang 15 tun hoc, 2 tun thi, 1 tuAn 

dir trU và 1-2 h9c k5' phii khoãng 10 tun. 

5.3. Di&u ki!n xét và cong nhln t6t nghp 
Nh1mng sinh vién cO dli diu kin sau thI dupc xét t& nghip: 

- Cho dn thOi dim xét tht nghip, khong bj truy clru trách nhim hInh sir, ho.c khong 

dang trong thOi gian bj k' lust 6 mIre dInh ehi hçc t.p; 

- TIch lUy dü s6 hçc phn và khi krçmng eüa chucrng trInh dào tao; 

- Dim trung bInh chung tIch luy cUa toàn khOa h9c dat  tcr 2,0 tth len; 

- Co chCrng chi giáo d%lc quc phOng an ninh va giáo dic th chAt; 

- D?t ehuAn dAu ra v ngoai ng1m; 

- Dtt chuAn dAu ra v cong ngh thông tin; 

Sinh vien d6 diu kin xét t& nghip dtrçic Khoa tng h9p và gIn d xuAt v PhOng 

Dào tao,  d trInh Hi dng xét cOng nhn tht nghip. 

6. 00! NGU vA ca S VT CHAT PHUC VIJ GIANG DAY 
Khoa K toán-kim toán bao gm 04 b mOn: B mon Kim toán; B mOn K toán 

doanh nghip; BO mOn K toán cOng va B mon H thng thông tin k toán. 

Khoa K toán-kim toán hin tai  dang quãn 1 09 phOng thI nghim chuyên nganh phic 

vii cho h9c tp va nghiên clru khoa h9c cUa giãng viên va sinh viên. Các phOng thI nghiêm Va 

thit bj duçic phân cOng quãn l bôi các B mOn Kim toán; BQ mon K toán doanh nghip; 

BQ mOn K toán cOng va B mOn H thng thông tin k toán. 
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U 

U 
Mtc tièu 

ihtmong triob 

DOn h glO chuong 
trini) 

DOnh giO mOn hyc 

Bang 3. Thông kê phOng tliI nghirn chuyên nginh 

TT Ten phông thI nghim VI trI 

1 Phông thc hành Kim toán, K toán I 2051B3 

2 Phông thc hành Kim toán, K toán 2 206/B3 

3 PhOng th%rc hãnh Kim toãn, K toán 3 207/B3 

4 Phông thirc hânh Kim toán, K toán 4 3051B3 

5 Phong thirc hãnh Kim toán, K toán 5 306/B3 

6 PhOng thc hành Kim toán, K toán 6 307/B3 

7 PhOng HQi thão Tang 3 trung tam thông tin thu vin 
khuB 

8 Phang sinh hot chuyên môn, h9c thut 1051B3 

9 PhOng thirc hành Kim toán, K toán 7 Phong 201/HOi trizOng 

Các phang thI nghim chuyên ngành duçrc du tu cac thi& bj va mô hInh hin dti, gn 

vOi thirc th ngoài doanh nghip, dãp rng nhu cAu dào to nganh Kim toán. 

7. CHIEN LilaC GIANG DAY vA HQC TiP 

Chin lu'çc giãng dy va h9c tp cCia K toán-kim toán tip c.n dra trên chun dAu 

ra, o. cp d chuong trInh, t& chun du ra mong dçii cüa chuong trInh dào tao, thi& k chun 

du ra cp d CTDT, thit k chuAn dAu ra cAp dO hçc phAn. Dira trên chuAn dAu ra nay xây 

dirng k hoch giãng day, tin trinh giãng day: d cucing mon lice, phuong pháp giãng day, 

phuong pháp hc tp va các cong cii dánh giá. Sau khi kt thüc hc phn tin hành dánh giá 

mOn hc va tiAn dAn dánh giá chuong trinh dA tiAn hành cái tiAn chuAn d&u ra chuong trInh. 

CHtJANDAtJRA DANII CIA 

Ti n hn, sft Dnh gia Khoa dan 

mng Lao 

* 

ii
  C

>
 i(

.  
I
 

IL
IN

I  

Chu ui c1tu ra 
chuong trinh 

UI 
(:huan du ra 

• mon hoc  

KO huach va nôi dung mOn 
Iiyc 

j
DO cu'rng mOo h9c 

• PhtnYng phOp guitg dy 
• HotdngIctp 
• COng cy ctOnh glO 

Ifinli 1. Mo Ia Iitp cIn giáo dic dzça Ire!, c/,uin ddu ra cüa Khoa K toán - K/em loan 

7.1. Chu6,i bj cüci giáng vien 
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Giang vien giãng dy chiiang trInh ngânh xxx cAn trang bj nhUng kinh nghim dy 

hoc khác nhau: 

- Nm rO thông tin lOp hçc ma mInh dang giãng dy (lOp h9c cO l2 thuy& hay thrc 

hành; mon h9c bt buc, mon hçc t%r chn hay mon h9c thay th t& nghip); 

- Nm rO kiu day hoc (day hoc lien mOn, dy h9c trirc tuyn hay dy h9c tIch hcip); 

- Hiu rO sinh viên cUa mInh (sinh viên nàm nhAt, näm hai, näm ba hay näm cui di 

hoc); 

- Hiu rO v chInh sách trong hçc tip; 

7.2. Cdcphwongpháp/chi1n 1w9c diy h9c 
- Phu'ong pháp thich nghi vOi nguôi hçc, dtt tr9ng tam a ngix?i h9c; 

- Thay di each thrc hot dng dy vâ h9c cUa GV và SV: Ngithi h9c cAn nghT nhiu 

hcm. lam nhiu hon, thão luân nhiu hon, vOi trang thai thoái mái, hfrng thu hen, trong mi 

quan h than thin dan chü d thc hin t& mvc  tiêu dão tçto; 

- Các phuong phap duc sCr diing chü yu: giãng dy trirc tip, giâng dy gián tip, 

hçc tp trãi nghim, giang dy tucmg tác, va hçc tp dc lip. 

- Danh sách chin hrçvc giang dy vã phng pháp giãng dy scr diing trong chuoiig 

trInh dào tao  dtiqc mô tã nhu bang 4. 

Bang 4. chiEn lwYc  và phdt triln giáng d9y 
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Chin lirçrc giãng d3y Mo tã Phirong pháp giáng dy 

Giãng dy trrc tip Da s các h9c phAn 1 thuyt duqc 

dy theo phuong pháp thuyt trInh, 

thuyt giãng, vn dáp, dat câu hôi 

gçii , giao bài tp v nhã, kim tra 

khá näng tir h9c cüa sinh viên thông 

qua bài tip, thão !un nhOm, 

seminar 

Thuyt giáng; Bài hçc; 

Câu hOi gçi , chn doán 

TrInh din mu, Luyn 

tp va thirc hành 

Giãng dy gián tip Mt s6 h9c phtn giãng dy gián tip 

không CO sir can thip rO rang cüa 

giãng viên nhu thirc tp t& nghip, 

khóa 1un t6t nghip 

Yêu cu; Giãi quyét van 

d; Nghien cüu tInh 

hung; Xây dirng tuOng 

H9c tp trãi nghim Các mon h9c c0 ban, co sâ nganh va 

chuyên nganh có thirc hành va thI 

nghim trong phong thi nghim 

Mo phOng; Thijc t ThI 

nghim 

Giãng dy tuong tác DU9c thirc hin hu ht trong cac 

mOn h9c cüa chuong trInh dâo tao.  

Sinh viên thão 1un nhOm, thuyt 

trInh, thrc th t& 

nghip, khóa 1un tót nghip 

Tranh 1un; Thão 1un; 

Giãi quyt vn d; DQng 

näo 

Hçc tp dic 1p Hoat dng thirc t t& nghip, hoat 
dng tir h9c, khóa Iun tót nghip 

K hoach Ca nhân; K 

hoach nghiên cüu 

7.3. Cal 111,,, nâng cao chat lw1ng diy h9c 

- Chuong trInh dào tao  duçc rà soát djnh kS'  2nAm/1 thn theo hu'óng diu chinh dáp 

üng duçc nhu cu cüa nguOi h9c và các ben Co lien quan; 

- CO nhiu hInh thirc h trO sinh vien trong nhim vii rèn Iuyn dao  dcrc, tác phong vã 

k5 nAng; 

- Hang kS'  các B mon xây dirng k hoach dir gi? cüa GV dc bit Ia GY tré d trao 

di chia sé kin thOc, phixong pháp giãng dy nâng cao nãng 1irc GV; 

- Thu'Ong xuyên 1y kin phan hi cUa sinh viên v phm cMt, tãi näng, dao  di'rc vâ 

tác phong cüa GV; 

- Thir&ng xuyen 1y kin cüa các ben lien quan v nhu cu sir diing ngui h9c sau 

khi t& nghip. 
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net Iv tzi d uc 

Phun' php fl! 

)ht[) danh giá 

8. PHITONG PHAP JUEM TRA DAN}T GIA 
8.1. Quy trmnh ddnh giá 

Phuong pháp dánh giá sinh viên dira trên ehun du ra cp h9c phn ea sO và các h9c 

phn chuyên nganh, ehun du ra ep h9c phn phán ánh mire d dat  dirge cUa ehun dAu ra 

ep CTDT nganh Kim toán. Vic dánh giá nay phai dam bão tInh giá trj, tin tiràng và cong 

bang. Dánh giá sinh viên bao gm thi dAu vào, khão sat sinh viên v mon h9c giva kS'  vã dánh 
giá thng th eui kS'.  Các phirong pháp dánh giá bao gm: tr&c nghim khách quan nhiu 1ira 

eh9n, bài kirn tra ngn, báo cáo thirc t tt nghip, khóa lun tt nghip, kim tra thirc hành, 

phân tIch tInh hu6ng. ChuAn dánh giá CO th dia vao cáe rubrics mon h9c. Vic cho dim, 

phan hi cUa giãng viên, sinh viên dirge thire hin theo quy trinh (HInh 2). 

Clang (hty Va hQc tfl 

(Iui1 n 

r &liuuiig 

truth 

MOi tru&ng v uli Iiu hQc 
tij) 

( r!. t U %I 

t)iiiIt gi'i inI* viirt 

Chuan doati, thông 
thrông vã tOn the 

Fu II dinh 

Cho din. phán hôi vt 

pliuc khao 

Hlnh 2. Quy trInh gidng dqy h9c 41p và ddnh giá sinh viên 

8.2. Ifinh thá'c, tr9ng sJ và tiêu chIdánh gid 
Quy djnh cii th trong D cuong chi tit h9e phn 

8.3. Rubric ddnh gid chuin du ra cüa chwong trIn/i 
Hiràng dn cii th trong D cuong ehi tit h9e phn 

9. NQI DUNG CHIXONG TRNH 
Cu trUe chuong trInh dam bão str sp xp hgp 1, can bAng 0 tirng hçc kS'  cUa näm 

h9e và tlrng kh6i kin th(rc. Chuong trInh b trI eáe mon hçc ti'r co bàn dn nâng eao nhAm 

dam bão kin thUt dirge lien tVc,  mire d tang dAn và dU th?i gian tIch lily kin thee rèn 

!uyn k5 nàng, dao  d(rc, thai d cAn thit d lam vie. Dng thai ehircing trinh eüng dirge thit 

k bão dam tInh chuyên sau eho t1rng linh vire ehuyên nganh và eO khá näng mr rng cho 

nhiu ehuyên nganh kháe nhau. 

Ni dung chuong trInh bao gm eae khi kin thic co bàn, co sâ, chuyên nganh tt 

nghip CO mtrc dQ tang dAn dirge giãng day  trong các mon h9e, dng thi giUp ngiri h9c nâng 

eao them các k5' näng mm, k5 nang tin h9e, ngoi ngU,... rèn 1uyn dirge táe phong, k' luat, 
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an toàn lao dung khi lam vic. Chuoiig trinh cüng dam bão tInh linh hot giüp ngl.rài h9c có 

th chuyn di sang các nganh h9c khác a näm thir nht, näm thir hai hoc hyc cüng lüc nhiu 

chuang trInh. 

9.1 K/,/il lu'.rng kk,, tulle twiji II,óa 

Tong s6 tin clii phäi tIch tOy 140 tin clii 

Khi Ltrqng h9c tp Tiing s6 
So tin chi 

T l (%) 
LT TH/ TN TLIBTL/DA/TT 

Kin thác Giáo duc dai 
cLrong 

39 32 7 0 27.9% 

Kin thü'c Co sô ngành 56 46 8 2 40.0% 
Kinthü'cnành 30 20 10 0 21.4% 
Kinthirctotnghip 15 0 0 15 10.7% 

Tngcông 140 93 18 17 100.0% 

9.2 N3i dung chu'o'ng trinh 

STT 
lAhçc 

Ten liçc phãn 

S tin chi 

Tang LT BA! 

I. MEN TH1C GIAO D1JC BI CUNG 

I.! Ngoài khung 20 

Kiên thfrc bt buôc 

IC6005 
Knangscrdirngcongngh 
thong tin co ban 

4 3 0 1 1 

2 106006 
Knangsrdingcongngh 
thong tin nang cao 

6 4 0 2 2 

TcNN1 20 20 0 0 

FL6287 Ting Han co ban 1 5 2.67 0 2.33 1 

2 FL6288 TingHancobân2 5 2.67 0 2.33 2 

3 FL6289 TingHâncobân3 5 2.67 0 2.33 3 

4 FL6290 Ting Han co' bàn 4 5 2.67 0 2.33 4 

TcNN2 20 20 0 0 

I FL6260 Ting Anh thuong mi co bàn 1 5 2.67 0 2.33 1 



STT 
Ma hoc 

plian 
Ten hoc phan 

S tin chi 
Ho 
c 

Tong LT 
TH/ 
TN 

BTL/ 

I. MIEN THUC GIAO DUC DAI CU'CING 

2 FL6261 Ting Anh thuong mti cci bàn 2 5 2.67 0 2.33 2 

3 FL6262 Ting Anh thu'ong mai co bàn 3 5 2.67 0 2.33 3 

4 FL6263 Ting Anh th.roiig mi co bàn 4 5 2.67 0 2.33 4 

TcNN3 20 20 0 0 

FL6282 TingTrungco'bân1 5 2.67 0 2.33 1 

2 FL6283 TingTrungco'bán2 5 2.67 0 2.33 2 

3 FL6284 TingTrungcobãn3 5 2.67 0 2.33 3 

4 FL6285 Ting Trung CO bàn 4 5 2.67 0 2.33 4 

TcNN4 20 20 0 0 

I FL6292 TingNhtcobàn 1 5 2.67 0 2.33 1 

2 FL6293 TingNhtcobàn2 5 2.67 0 2.33 2 

3 FL6294 Ting Nhat ca bàn 3 5 2.67 0 2.33 3 

4 FL6295 Ting Nhat C bàn 4 5 2.67 0 2.33 4 

TcOntpNN 0 0 0 0 

FL6260 
OT 

On tp Ting Anh thtrang mi ca 
bãnl 

5 2 67 0 2 33 1 

2 
FL6261 
OT 

On tap Ting Anh thu'ong mi CO 

bàn2 

FL6262 
OT 

On tap Ting Anh thuong mi ccY 
bàn 3 

5 . 7 0 2.j3 3 

4 
FL6263 
OT 

On tp Ting Anh thu'ong mi Co 

bãn4 
.7 0 2.33 

FL6287 
OT On tap  Tiêng Han cu bàn 1 5 2.67 0 2.33 1 

2 
FL6288 
OT On tap  Tiêng Han Ca bàn 2 5 2.67 0 2.33 2 
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STT 
Ma19C 

Ten hyc phAn 

S6 tin chi 

Tng LT BA! 

I. MEN THUC GIAO DVC  BiJ CU€ING 

FL6289 
On tp Tiêng Han co ban 3 5 2.67 0 2.33 3 

FL6290 
01' OntpTiêngHàncabãn4 5 2.67 0 2.33 4 

1 
FL6292 
O1 On tp Tiêng Nht co ban 1 5 2.67 0 2.33 1 

2 
FL6293 
OT On tp Tieng Nht co ban 2 5 2.67 0 2.33 2 

FL6294 
OT On tp Tiéng Nht co ban 3 5 2.67 0 2.33 3 

FL6295 
OT On tp iëng Nht co ban 4 5 2.67 0 2.33 4 

1 
FL6282 
OT On ttp Tiêng Trung co ban i 5 2.67 0 2.33 1 

2 
FL6283 
OT On tp Tiëng Trung ca ban 2 5 2.67 0 2.33 2 

FL6284 
OT On tp Tiêng Trung co ban 3 5 2.67 0 2.33 3 

FL6285 
OT On tIp Tiêng Trung co bàn 4 5 2.67 0 2.33 4 

1.2 L 1un chInh trj 11 

1 LP6O1O Tri& hoc Mác-Lênin 3 3 0 0 1 

2 LP6OI 1 Kinh th chjnh tn Mác-Lênin 2 2 0 0 2 

3 LP6012 Chü nghia xã hi khoa h9c 2 2 0 0 3 

4 LP6013 
DuOng16i cãch mng cüa Bang 
Cong san Viçt Nam 

2 2 0 0 

5 LP6004 Ti.r tuôlig H ChI Minh 2 2 0 0 4 

1.3 Khoa hoc xã hôi vã nhân vAn 2 

Kin thu'c bat buc 

1 LP6003 Pháp 1ut di cucing 2 2 0 0 2 

1.4 Ngoii ngu' 10 

Kién thuc ht buc 

TcNN1 10 10 0 0 
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STT Ten hQc phan 

S tin chi 

Tong LT BA! 

I. MEN TII(JC GIAO PVC  BI CNG 

FL6339 Ting Trung 1 5 5 0 0 5 

2 FL6340 Ting Trung 2 5 5 0 0 6 

TcNN2 10 10 0 0 

1 FL6335 Ting Han i 5 5 0 0 5 

2 FL6336 Ting Han 2 5 5 0 0 6 

TcNN3 10 10 0 0 

1 FL6337 Ting Nht 1 5 5 0 0 5 

2 FL6338 Ting Nhat 2 5 5 0 0 6 

TcNN4 10 10 0 0 

FL6345 Ting Anh thu'ong mti 1 5 5 0 0 5 

2 FL6346 Ting Anh thu'ong mi 2 5 5 0 0 6 

1.5 Toán hoc và Khoa hc tn nhiên 9 

Kin thüc bat buôc 6 6 0 0 

BS6O1O GiãitIch. 2 2 0 0 1 

2 BS6009 Dti s6 tuyn tInh. 2 2 0 0 2 

3 BS6012 L thuyt xác suAt 2 2 0 0 3 

TcPTDL1 10 10 0 0 

BS6OI1 Kinhth1uçng 3 3 0 0 4 

2 BS6013 MôhInhtoán 3 3 0 0 4 

1.6 Giáo due th cht 4 

Kin thü'c bat buc 0 0 0 0 

TcGDTC 4 4 0 0 

I PE6001 Aerobic 1 1 0 1 0 1 

2 PE6005 Bcril 1 0 1 0 1 

3 PE6017 Bongbàn] 1 0 1 0 1 
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STT Mc 
Ten h9c phin 

S tIn chi 

Tong LT 

I. MEN TH1YC GIAO DUC DAI CU(ING 

4 PE6003 Bóngchuyn1 1 0 1 0 1 

5 PE6027 Bóngdál 1 0 1 0 1 

6 PE6033 Bóngnéml 1 0 1 0 1 

7 PE6021 Bongrdl 1 0 1 0 1 

8 PE6025 Cdulongl 1 0 1 0 1 

9 PE6031 Cdumay1 1 0 1 0 1 

10 PE6029 Dácu1 1 0 1 0 1 

11 PE6035 Futsal 1 1 0 1 0 1 

12 PE6O1 1 Karate 1 1 0 1 0 1 

13 PE6013 Khiêuvül 1 0 1 0 1 

14 PE6015 PencakSilatl 1 0 1 0 1 

15 PE6019 Tennis 1 1 0 1 0 1 

16 PE6002 Aerobic 2 1 0 1 0 2 

17 PE6006 Bo'i2 1 0 1 0 2 

18 PE6018 Bóngban2 1 0 1 0 2 

19 PE6004 Bóngchuyn2 1 0 1 0 2 

20 PE6028 Bóngdá2 1 0 1 0 2 

21 PE6033 Bongném2 1 0 1 0 2 

22 PE6022 Bóngr2 1 0 1 0 2 

23 PE6026 Cduióng2 1 0 1 0 2 

24 PE6032 Cumây2 1 0 1 0 2 

25 PE6030 Dáccu2 1 0 1 0 2 

26 PE6036 Futsal2 1 0 1 0 2 

27 PE6012 Karate 2 1 0 1 0 2 

28 PE6014 Khiêuvü2 1 0 1 0 2 

29 PE6016 PencakSilat2 1 0 1 0 2 

30 PE6020 Tennis2 1 0 1 0 2 

1.7 Giáo dic quc phông - an ninh 8.5 

DC6005 Cong tác quc phOng và an ninh 2 2 0 0 1 

2 DC6004 
Duông 1i qu6c phOng và an ninh 
cua Dang C9ng san Viçt Nam 

2 2 0 0 1 

3 DC6007 
K5thuât chin du bô binh Va 
chien thuat 

3 0 3 0 1 

4 DC6006 Quan sir chung 1.5 1 0.5 0 

II. KIEN PVC  CHUYEN NGHIP TH1C GIAO 

11.1 Kiên thrrc co si khi ngãnh 32 
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STT 
Ma 9C 
1)han 

Ten hçc phin 

S tin chi 
Ho 
c 

Tong LT 
THI 
TN 

BTL/ 

TT 

I. MEN THU'C GIAO DVC  DAI dICING 

Kin thfrc bt buc 29 29 0 0 

BM1602 
Kinh t hoc vi mô 3 3 0 0 1 

2 
BM602 

2 
Kinh t hoc vi mô 3 3 0 0 2 

3 AA6068 
Nhp mon phân tIch dU 1iu kinh 
doanh 

2 2 0 0 2 

4 
BM604 

6 
Phuong pháp nghiên cCru khoa 
hoc 

3 2 I 0 2 

BM603 
6 

L thuyt thng kê 3 3 0 0 3 

6 
BM603 

Marketing can ban 3 3 0 0 3 

7 AA6030 Nguyen 1' k toán 3 3 0 0 3 

8 IT6035 Toãn rOi rae 3 3 0 0 4 

9 IT6001 An toàn và bão mt thông tin 3 2.5 0.5 0 5 

10 LP6008 Luât kinh th 3 3 0 0 5 

TcPTDL2 3 3 0 0 

I AA6028 L thuyt kim toán 3 3 0 0 4 

2 
BM603 

L thuyt tài chInh tin t 3 3 0 0 4 

3 AA6050 
Phân tIch va trinh bay dr 1iu 
trong kinh doanh 

3 2 1 0 4 

4 
BM607 

Thj truông chng khoán. 3 3 0 0 4 

11.2 Kin thtrc co' sO' ngành 27 

Kiên thIrc bat buôc 24 24 0 0 

I 1T6086 Co' sO' d lieu 3 2 1 0 3 

2 AA6052 
Kinh doanh trong mOi truOng 
thay dôi 

3 0 0 4 

3 IT6087 Ngôn ng& Ip trInh 3 2 1 0 4 

4 AA6055 
Dir an phân tIch dii Iiu kinh 
doanh 

3 0 1 2 5 

5 BS6028 
Mo hinh toán, th6ng ké trong 
phân tIch dii Iiu 1 

3 2 1 0 5 

6 
AA605 

Kinh doanh thông minh 3 2 1 0 6 
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STT Ten h9c phãn 

S6 tin chi 

Tong LT BA! 

I. MEN THUC GIAO DVC  BA! CUJNG 

7 
AA605 

Phân tIch va trirc quan hóa df 1iu 3 2 1 0 6 

8 
AA605 

3 
Dirnoi sang to và tir duy M 
nghiçp 3 2 1 0 7 

TcPTDL3 3 3 0 0 
1 AA6058 Báo cáo tái chInh 3 3 0 0 5 

2 
BM61O 

Chinknyckinhdoanh 3 3 0 0 5 

3 AA6057 Quán trj hiu qua 3 3 0 0 5 

4 AA6056 Thu trong kinh doanh 3 3 0 0 5 

11.3 Kinthfrcchuyênnganh 27 

Kin thtrc bt buôc 9 9 0 0 

1 
A605 

11'ng diing 1p trinh Python 3 2 1 0 5 

2 1T6002 Cu trác dt 1iu va giãi thuat 3 2 1 0 6 
3 IT6O89 H9c may va trI tu nhân to 1 3 2 1 0 6 

4 IT6088 Khai phá va phân tIch dU lieu ion 
3 2 1 0 6 

5 AA6061 Dr báo va phân tIch dU 1iu 3 2 1 0 7 
6 AA6060 Phân tIch d& !iu và ra quy& djnh 3 2 1 0 7 

TcPTDL4.1 9 9 0 0 

1 
610 

Phân tIch dU 1iu chui cung (mg 3 2 1 0 7 

2 
BM61 I 

Phân tIch dt lieu du tu tài chInh 3 2 1 0 7 

3 
AA606 

4 
Phân tich dci' 1iu Ion trong k 
toán, kiêm toán 

3 2 1 0 7 

BM6I 1 
Phân tIch dii 1iu Marketing 3 2 1 0 7 

AA605 
Phân tIch dii' lieu tài chInh 3 2 1 0 7 

6 
BM61 I 

1 
Phân tIch dii iiu truyn thông xà 
h9l 

3 2 1 0 7 

TcPTDL4.2 9 9 0 0 

1 AA6063 
H thng thông tin Va các quy 
trinh kinh doanh 

3 2 1 0 7 
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STT Ma !IQC 
phan Ten hc phãn 

S6 tin chi 
Ho 

c 
k5i Tong LT 

Till 
TN  

BTL/ 
BA! 
TT 

I. KIEN TH1J'C GIAO DUC BAI CUYNG 

2 IT6O91 Hoc may va trI tue nhân tao 2 3 2 1 0 7 

3 IT6O91 
Khai pha và phân tich d lieu lan 
2 3 2 1 0 7 

4 
BM602 

9 
Mo hInh toán, thng kê trong 
phân tIch dtr lieu 2 3 2 1 0 7 

5 AA6062 
Phân tIch djnh luç'ng trong kinh 
doanh 

3 2 I 0 7 

6 IT6092 Phân tIch du báo 3 2 I 0 7 

7 IT6044 O'ng diing thut toãn 3 2 1 0 7 

11.4 
Thrc tp tht nghip và Iim d án/khóa 
lun tot nghip 15 

1 
AA606 

Khóa 1un tót nghip 9 0 0 9 8 

2 AA6066 Thirc tp doanh nghip 6 0 0 6 8 

Tng toàn khoá (TIn chi) 140 

Ghi chá: 

- Các hQc phn "Tiéng Anh Thuoig mgi 1 "; "TiEng Anh Thztoiig mgi2 "; "Tilng 
Anh Thuviig mgi 3"; " Tiêng Anh Thicong mgi 4" áp dyng riêng cho dôi twcrng sinh 
vien chwa dgt chuán dáu vao tiêng Anh, và không tInh khói lwcrng tIch lüy tin chi cüa 
chirong trInh dào tgo. 
- " ". Sinh vien có the dàng kj5 hQc thay the bang các hQc phán Tiêng Trung Quoc, 
hoc Tiêng Han Quôc, hoc Tiêng Nht (nêu co). 
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(Twch1.n I 
kg 

GDTC 

Twclzpn I 
"I, 

GDTC 
(1,0,1,0) 

Tucln, I 
kg 

GDTC 
(1,0,1,0) 

Tircl:9n 1 
kg 

GDTC 
(1,0,1,0) Di mm sang tgo 

vi dir duy khô'i 
nghip 
(3,2,1,0) 

Nguyen I k 
toan 

(3,3,0,0) 

Nhip mon phin 
tIch d8 lieu 
kinh cloanh 
(2,2,0,0) 

Du in Phin tich 
du liCu kinh 

doanh 
(3,0,1,2) 

Kinh doanh trong 
môi trir&ng thay 

di 
(3,3,0,0) 

Phin tich vi 
try'c quan hon 

dü Iiu 
(3,2,1,0) Phin tIch dii' lieu 

vi Ra quyh djnh 
(3,2,1,0) 

Marketing cm 
bin 

(3,3,0,0) 
- Twcl,yn 

1/4 TC3 
(3,3,0,0) 

Tin cOon 
1/4 TC2 
(3,3,0,0) 

Kinh t vi mô 
(3,3,0,0) 

Kinh t vi mô 
(3.3,0,0) L thuyCt thông 

kê 
(3,3,0,0) 

Dir bio vi Phân 
tich d Iiu 
(3,2,1,0) 

Kinh doanh 
thông minh 
(3,2,1,0) 

1 

U'ng dung 
Python trong 

phin tich clii' lieu 
kinh doanh 
(3,2,1,0) 

Co so dü Iiu 
(3,2.1,0) 

Khoi 
luin tOt 
nghip 

(9009) 

Ngôn ngu 1p 
trinh 

(3,2,1,0) 

Phirong pllj) 
NCKH 
(3.3.0.0) 

Khai phi vi 
phin tich dü Iiu 

Ion 1 
(3,2,1,0) 

Hwóng 
:hu,vê,i sun 2: 

King (lung phan 
tic!, do litlu 
trong kin!, 

doanh (cOon 3 
trong 709c 

p/ian) 
TC.2 

(9,6,3,0) 

Tom rOi rc 
(3,3,0,0) 

Ap dung mO hInh 
tom, thong ke 
trong phin tich 

d Iiu I 
(3,2,1,0) Cu trOc dii' Iiu 

vi giãi thut 
(3,2,1,0) An tom vi bão 

mt thông tin 
(3,2.1,0) 

f' Lich su Ding 
CçIng sin Vit 

nam 
\.,. (2,2.0,0)  

HQc may vi tn 
tu nhãri tao 1 

(3,2,1,0) 
 Luât kinh ti'•  

(3,3,0,0) 

(Phip Iuãt di 
cuo'ng 

\,,, (2,2,0,0) 
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Lenin 

's.,_ (3,3,0,0) - 
Tin tlro'ng Ho 

Chi Minh 
(2,2,0,0) 
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(3,3,0,0) 

Tom giãi tich 
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Dai so tuyn 
tinh 
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Huung 
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mo hlnh phOn 
tic!, dfrliêu 
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Kinh tê chInh 
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ChO nghia xi"\ 
hi khoa h9c 
(2,2,0,0)  ,1 

( Ting Anh '•\ ( Tiëng Anh 
 thirong mi 2  thirong mai 3 

(5,5,0,0) (5,5,0,0) ,j 

HKVI:20 TC 
HKL:17 TC 

+5 TC HKVII:18TC HKVJII:15 TC 
HIUV:18 TC 

+5 TC 
HKV: 18TC 

+5 TC 
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/" Ting Anh 
thiro'ng mi 4 
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HKII:15 TC 
+5 TC 

HKIII:19 TC 
+5 TC 



9.5. Mo tã vn tt ni dung vã khi lu'ç'ng hc phfln 

9.1. Triêt hoc Mác-Lênin 
MA h9c phAn: LP6O1O 

S6 tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loii hc phn: Bt buc 

Diu kiin tién quy&: Khong 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cCia B truông B Giáo dc và Dào to v vic ban hAnh 

chucing trInh các mon L 1un chInh trj trinh d di hoc, cao ding dung cho sinh viên khi 

không chuyên ngAnh Mac - Lenin, tu tuông H ChI Minh. 

9.2. Kinh te chinh tn Mac-Lenin 
MA hc phAn: LP6OI 1 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loi bce phtn: Bat butc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Ni dung theo Quyt dlnh  hiên hAnh cUa B tru'Ong B Giáo dic vA DAo to v vic ban hAnh 

chirong trInh các mon L 1un chfnh trj trmnh d c1i hoc, cao clang dung cho sinh viên khôi 

khong ehuyên ngAnh Mac - Lenin, tu tuOng H ChI Minh. 

9.3. Tir tu'Ong Ho ChI Minh 

MA hçc phAn: LP6004 

só tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loai hçc phan: Bat buOc 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cUa B tru'àng BQ Giáo dixie vA DAo to v vic ban hành 

chuong trInh các mon L 1un chInh tr trInh d di hoc, cao clAng dung cho sinh viên khi 

không chuyên nganh Mac - Lenin, Ui tuO'ng H ChI Minh. 

9.4. Chü nghia xã hi khoa h9c 
MA hc phn: LP6012 

Si tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loi hçc phAn: Bat buQe 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Nôi dung theo Quy& dlnh  hin hành cUa BQ twang BQ Giáo diic vA Dào to v vic ban hành 

chirang trInh các mon L' luan  chinh trj trinh do dai  hoc, cao clAng dung cho sinh viên khi 

không chuyên ngAnh Mac - Lenin, tu tu'Ong H ChI Minh. 

9.5. Lch sfr Bang Cong san Vit Nam 
MA he phAn: LP6013 

tin chi: 2(2; 0; 0) 
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Loi hc phn: Bt buc 

Diu kiin tiên quyt: Không 

Ni dung theo Quyt djnh hin hành cUa BO trixOng B Giáo diic và Dào to v vic ban hành 

chixong trInh cac mon L Iun chInh trj trinh dO di hçc, cao c1ng dung cho sinh viên khói 

không chuyên ngành Mac - Lenin, tu tuOng H ChI Minh. 

9.6. Pháp 1ut di clro'ng 
Ma h9c phn: LP6003 

S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loi h9c phn: Bat buOc 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Hc phn nay trang bj nhUng kin thcrc 1' 1un chung co h tMng mOt  s6 vn d c bàn ye 

Nhà nuOc va pháp luat, pháp ch xa hi chü nghia, h thng pháp 1ut Vit nam. Giâi thiu 

các ngành luât trong hO thing pháp tut ViOt Nam: luat  hin pháp, 1ut hành chinh, 1ut hInh 

sir, !uât t tung hInh sir, luât dan six, !ut t tIng dan sir, 1ut hon nhân và gia dinh, 1ut kinh 

t, 1ut cMt dai. 

9.7. Giäi tIch 

Ma hQc phAn: BS6O1O 

s6 tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loti h9c phn: Bat buQc 

Diu kiOn tiên quyt: Khong 

Hc phAn cung cpcac kin thCrc co' bàn v: Giài tIch ham nhiu bin s& do ham riêng, 

vi phân, circ trj. SCr dvng giâi tIch ham nhiu bin s trong phân tIch kinh t.; Phixcmg trinh vi 

phân cap 1 và c.p cao. Scr diing phuong trInh vi phân d phân tIch so sãnh tTnh cac mô hInh 

kinh tb.; Phuo'ng trinh sai phân cap 1 và cap cao.Scr diing phuong trinh sai phân d phân tIch 

các mô hmnh kinh t dng. 

9.8. Dai s6 tuyn tInh 
Ma h9c phan: BS6009 

Satin chi: 2(2; 0; 0) 

Loai hçc phan: B&t buOc 

Diu kiOn tiên quyat: Khong 

HQc phan cung capcac kian thi'rc cc bàn Va: Ma tran  va các phép toán trén ma tr.n; Djnh 

thcrc va các tInh chAt cüa djnh thcrc; Ma trn nghjch dão, hang cüa ma t4n; - HO phiro'ng trInh 

tuyan tInh; Khong gian vecto, hO vécto dOc  1p, phii thuQc tuyan tInh, cc' so' cüa không gian 

véc to; dng toàn phu'o'ng; Si'r dung ma trn, khong gian véc tci 

9.9. L thuyat xác suAt 
M hçc phan: BS6012 
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S tin chi: 2(2; 0; 0) 

Loai hçc phn: Bt buOc 

Diu kien tiên quyt: Khong 

Hc phn L thuyt xac suit gi1i thiu các khái nim cci bàn v xác sut, khái nim di lung 

ngu nhiên va mOt  s' phân phi xac suAt thuông gp. Hçc phn nay cOn cung cp các phucmg 

pháp giài các bài toán xac suit, dc bit là các bài toán dánh giá mCrc d rüi ro trong san suit, 

kinh doanh va du tu gOp phn giiip cac nhà kinh t cO nhIing quyt sách dung dn trong cong 

vic cüa h. Hoc phn L' thuyt xác sut là CO.  SO cho vic hc t.p và nghiên cU'u mOt  s mon 

hçc lien quari nhtr: L thuyt thng kê, Kinh th lucrng, Mo hinh toán kinh ta.. .Ngoài ra, h9c 

phn se gOp phn hInh thành và phát trin Ut duy logic cho sinh viên, giUp sinh viên rèn luyn 

cac k5' näng ngh nghip nhu k näng thu thp xcr l s lieu thng kê, k5 näng quan sat, c1c 

bit là k5 näng phân tich và ra quyt djnh. 

9.10. Mo hInh toán 
Ma hçc phn: BS6013 

Stinchi: 3(3;0;0) 

Loai h9c phn: Tir chn 

Diu kin tiên quyt: Khong 

HC phAn Mo hinh toán trinh bay nh€tng nQi dung ca bàn v mô hinh tM iru tuyn tinh trong 

san xut, kinh doanh, giói thiu cac khái nim, cu trtic cUa mô hInh vào ra và trinh bay v 

mOt s dtng mô hInh toán ti uu trong thirc tin. Ni dung hçc phAn d cp dn vic ing 

diing cac cOng cii toán hc nhm mô hInh hOa và phân tIch djnh hrçng CáC hin ttrçvng và qua 

trInh din ra trong các hott dng kinh t. Mo hinh toãn nghiên ccru các mô hinh ti uu trong 

kinh t& mô hlnh can di lien ngành, CáC phucing pháp phân tIch so sánh tTnh, so sánh dng, 

can bang,... NOi  dung h9c phn nay dOng vai trO quan tr9ng trong vic h9c tp và nghiên cCru 

mt s mon hc chuyén ngành lien quan trong linh virc kinh t. Ngoài ra, hçc phn së gop 

phn hInh thành va phát trin tu duy logic cho sinh vién, giüp sinh viên rèn luyn các k näng 

ngh nghip nhu k5 nAng thu thp xCr l s lieu th6ng kê, k nàng quan sat, dc bit là k5 

ning phân tich, ra quyt djnh va djnh huOng phát trin kinh t san xut. 

9.11. Kinh t hrong 
Ma hçc phAn: BS6OJ I 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi hc phAn: Tr chn 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Kinh t lung (econometrics) là mOt  b phn cüa Kinh t hoc, duçc hiu theo nghTa rng là 

mOn khoa hçc kinh t giao thoa voi thng ké hoc và toán kinh t. Hiu theo nghTa hçp, là 1rng 

diing toán, dc bit là các phuing pháp thng kê vào kinh tL Kinh t lucing l thuyt nghien 

cu các thuOc tInh thng ké cUa cac quy trInh kinh th krçtng, vi di nhu': xem xét tinh hiu qua 

cUa vic ly mu, cüa thi& k thirc nghim... Kinh th krçtng thirc nghim bao g6m: (1) (mg 
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diing cac phirong pháp kinh t krçrng vâo dánh giá các I thuyt kinh t (2) phát trin và sCr 

diing các mô hinh kinh t lugng, tt câ d sCr ding vâo nghien ctru quan sat kinh t trong qua 

khCr hay dir doán tucmg lai. Thut ngü Kinh th krqng (econometrics) lAn dAu tiên duqc sfr 

ding vao näm 1910 bâi Pawe Ciompa. Kinh th krçmg khác vol các nhánh khác cUa thng kê 

hçc ch dc bit lien quan tOi cac nghien cfru quan sat va vol h tMng cac phircmg trInh 

(equations). Nghiên ci'ru quan sat khác v0i nghien ciru sr di1ng thI nghim cO kim soát (vn 

hay dung trong y h9c hay vt 1). H9c phAn giO'i thiu mit s phuo'ng pháp xây dirng và phân 

tIch mô hInh hi quy dng tuyn tInh, cách dánh giá Va i.râc lucmg mt s thông s cüa mô 

hInh hi quy. GiO'i thiu môt s khuy& tt thixong gp và each khc phiic trong eác mô hmnh 

hi quy. Trên co sâ dO cac nhà kinh th cO th kim chng v mt thtjc nghim cho các giã 

thuyt kinh t vã phân tich, dr báo eác vAn d kinh t xà hi. 

9.12. Kinh t hoc vi mô 
Ma hçe phAn: BM6021 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phAn: BAt buOc 

Diu kin tiên quyt: Không 

HQC phAn trang bj cho sinh vien nhtng kin th(rc v ngun lrc va sir khan him cüa ngun 

lrc; mt s quy luat  kinh té, thj truàng, hành vi cüa các chü th tham gia vao thj trung, CAU 

trCic thj tru?ing. Sati khi hc xong, sinh vien cO th thirc hin phân tIch hành vi cüa cac chü th 

tham gia thi truOng, các yu t ãnh hu'Ong tói thj trng, phân bit cac CAU true thj tnrông. 

Hçc phAn giUp sinh vien CO thai d khách quan khi dánh giá bin dng ciia thj trtthng, hành vi 

eCia cac chü th trong thj truOng; thAy duçic tAm quan trQng eCia vic nghiên ctru scr dung hiu 

qua các ngun lc trong diu kin ngun 1trc khan him. 

9.13. Kinh té hoc vi mô 
Ma hçc phAn: BM6022 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi he phAn: BAt buc 

Diu kin tiên quy&: Khong 

H9c phAn trang bj cho sinh viên nhUng kin thirc co bàn v: cáe chi tiêu eo bàn d do krông 

san 1ung que gia, mdii quan h cüa mt s bin s dc trung, nh.r: l.m phát — thAt nghip — 

tang tnràng kinh th, co ch vn hành ci'ia eae chinh sách kinh th vi mô. Sinh viên 4n ditng 

mOt s mô hInh kinh th d giãi thIch táe dng cüa cac si.r kin kinh t dn san luqng, lAi suAt, 

dAu Pr, giá CA vA vic lAm trong nAn kinh tA. Sau khi hc xong, sinh viên Co thai dQ khAch 

quan trong vic dánh giA xu hu'Ong vn dng cUa cae bin s kinh th vi mô, nhn thUc duçc 

vai trO cUa nhà nuOc trong diAu hAnh CAC hoat dng kinh th. 

9.14. Nhp mon phân tIch dU Iiôu kinh doanh 

MA hc phAn: AA6068 
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StInchi: 2(2; O;O) 

Loui hçc phn: B&t buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn Nhp mon phân tIch dtr 1iu kinh doanh cung cp nhfing kin th(rc tng 

quát v vj trI, vai trô cüa phân tIch dü 1iu kinh doanh di vâi doanh nghip và nn 

kinh t. Ben canh do, h9c phn con cung cp cho sinh viên các kin thiirc v các k5 

näng giao tip, k5 nàng lam vic nhóm. Hçc phn giüp sinh viên có khã näng hInh 

thành ttxâng, thi& k& khai thác các cOng cii th6ng kê và trin khai các phn mm 

chuyên ding d phân tIch dtt 1iu trong linh virc kinh t và kinh doanh nhm nâng cao 

sirc cnh tranh cüa doanh nghip, phát trin, khâi nghip và d6i mâi sang tao. Dng 

th?ñ, h9c phn giUp ngui hc rèn 1uyn duqc các k5 näng v phân tIch, tng hçip; 

Quãn 1 thai gian và ngun 1rc, Vit báo cáo phân tIch. Dng thai ngi.thi h9c cO thai 

d tIch circ trong giao tip và trong hc tip; Tác phong lam vic khoa h9c và chuyên 

nghip, tu duy näng dng, coi trong hiu qua cong vic. H9C phAn cOn giñp sinh viên 

có thai do tIch circ hoc tap, nghiên cfru d nhn djnh duc các vn d lien quan dn 

phân tIch dft lieu kinh doanh trong doanh nghip, tip thu và cp nht nhung cal mi 

lien quan dn ngh nghip. 

9.15. Phtrong pháp nghiên cü'u khoa hQc 

Ma hçc phn: BM6046 

St tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loti hçc phn: Bat buOc 

Diu kiin tien quyt: Không 

H9c phn trang bj cho sinh vien nhung kin thCrc co' bàn v cac phucmg pháp nghiên ct'ru khoa 

h9c Va quy trInh t chirc d thçrc hien mt nghiên cru khoa hçc. Sau khi h9c xong, sinh viên 

có th van  diving quy trInh nghiên ccru (lixa chçn chU d nghiên cüu; tang quan tài lieu; phát 

trin 1 thuyt; thit k nghien ct'ru; thu thap dit 1iu; phân tIch dt Iiu; vit báo cáo) cho các 

nhim viii mon h9c, báo cáo thirc tp tt nghip, 1un vAn t& nghip, các hot dQng nghiên cru 

khác. Dng thOi, giüp sinh viên hlnh thành pham chat sang tao, khAch quail, trung thirc trong 

nghiên cru khoa h9c. 

9.16. Ly thuyet thong ke 
MA hçc phan: BM6036 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loti hçc phan: Bat buQc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hoc phan trang bj cho sinh vien nhung kin thcrc v h th6ng các phuxcng pháp thu thp, xü I' 

va phãn tich s lieu cUa các hien tuqng kinh té, xA hOi.  Tr dO, sinh vien vn dung duc các 
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phuong pháp thu thp, xCr 1 và phân tich s 1iu d tim hiu bàn cht tInh quy 1ut cüa các 

hin ttrçYng kinh th, xä hOi.  Qua do, sinh viên có tInh trung thc, khách quan trong cong tác 

thng ké. 

9.17. Marketing cAn ban 

MA h9c phn: BM6037 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi hc phn: T chçn 

Diu kin tiên quy&: Không 

H9c phn cung dtp cho sinh viên kin thCrc co bàn v hot chng marketing trong doanh 

nghip: môi truôllg marketing, h thng thông tin và nghien cCru marketing, phân don thj 

truông, djnh vj thj truOng và chinh sách marketing - mix. Trên cc sâ do, sinh viên nhn bit, 

phân tIch va dánh giá dUçYC hoat dng marketing cUa mOt  doanh nghip ci th& dng thai sinh 

viên cO thai d ton tr9ng và vi Igi Ich cüa ngiiOi tiêu dung. 

9.18. Nguyen 1 ké than 

MA hçc phn: AA6030 

So tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phn: Bt buQc 

Diu kin tiên quyt: Không 

HQC phn nguyen I k toán cung cap cho sinh viên nhing kin thtrc cAn bàn v k toán bao 

gm: vai trô, yeu cu, nguyen tic, di ti.rqng k toán, qui trInh k toAn, do krng k toán và 

báo cáo tài chInh. Sinh vien cO khA nAng thAnh 1p nhOm phü hp vâi cong vic. Hçc phAn 

rèn Iuyên cho sinh viên ton tr9ng và tuân thu các quy dinh, pháp 1ut 

9.19. Toán rOi rac 

MA h9c phAn: IT6035 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hc phAn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

HQC phAn bao gm các kin thirc v Toán hçc üng ding trong tin h9c nhu: Phép 

toán logic, bài toán dm, khái nim quan h, d thj và cay. Hc phAn là nên tang cho 

cac h9c phAn chuyên ngành, vi dirt: Co sO dCt lieu, Cu trüc dU lieu và giãi thut, TIJ'ng 

ding thutt toán, trI tu nhân tao... 

9.20. An toàn Va bão mt thông tin 

MA hc phAn: IT6001 

S tIn chi: 3(2; 1; 0) 

Loti h9c phAn: Bt buc 
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Diu kin tiên quyt: Không 

Cung cp cac kin thtrc lien quan dn an toàn và bão mat  thông tin cho ph.n 

mm cüng nhi.i h thng thông tin. Sau khi h9c xong h9c pMn, sinh viên: N.m vtng 

kin true phn ci'mg và phn mm cüa h thng thông tin; Hiu duqc các thuat toán ma 

hóa dii 1iu; Hiu dugc các k52 thuat d bão v mng cic b, mang  intranet; Hiu duqc 

each bào v may chü dii 1iu và may chü web; Hiu duqc chU k din tii và xác thrc 

thông tin; Co khã nàng trin khai bão mat  cho mng ciic b và mng intranet; Co khã 

näng thrc hin các thuat toán ma hóa và giài ma dii lieu; Co khá nàng sr dng chii k32 

din tü ct xac th?c thông tin truyn và nhan qua mng; Co khá näng t chirc và hru tn 

dii 1iu mt each an toãn. 

9.21. Luit kinh te 
Ma hçc phAn: LP6008 
StIn clii: 3(3;O;O) 

Loi h9c phn: BAt buQe 

Diti kiin tiên quy&: Khong 

Luat kinh th là hpc phAn nghien cCru cac quy djnh pháp luat v thixcing nhân và eác loi hinh 

doanh nghip; hqp ding và giâi quyt tranh chAp trong kinh doanh thu'ong rni; phá san doanh 

nghiQp, h9p tác xA. Trën eo sâ do, giUp sinh vien giài quyêt thrçie the tInh hung pháp luat 

trong thrc tin; gOp phAn hoàn thiQn dto diie ngh nghip và CO 32 thcrc ton tr9ng, thire hin 

pháp luat  trong lTnh virc kinh t. 

9.22. Ly thuyt kim toán 

Ma h9c phAn: AA6028 

So tin ehi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçe phn: T? eh9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9e phn L32 thuyêt kiêm toán trang bj nhiing kin thirc can ban v kim toán 

bao gm: khái nim, phân 1oi kim toán; eác nguyen tAc do diic ngh nghip trong 

kim toán; kim toán viên và các th chuc ngh nghip kim toán; kim soát nQi bQ; 

k5 thuat kim toán va quy trinh kim toán; trQng yu và rcii ro kim toán, gian lan  và 

nh&m lan, c s dn lieu và b&ng chung kim toán. Sinh viên van  d'iing các kin thuc 

k toán, h thng thông tin k toán, báo cáo tài ehInh trong xii 132 các tInh hung kim 

toán. Sau khi h9c xong h9e phAn nay sinh viên CO khâ näng van  drng the kin thüc 

kim toán d dánh giá duqc cac tinh hu6ng th?c th lien quan dn hott dQng kim 

toán. Sinh viên ton trQng và tuân thu eác quy djnh, ehun mirc do due ngh nghip 
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kim toán. Co thai d chü dng, tIch circ, tirth than hQc hOi nghiem tüc, có thi.rc 

trách nhim trong cong vic. 

9.23. L thuy& tài chInh tin t 
MA h9c phAn: BM6035 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hc phn: Tir ch9n 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Hc phn L2 thuyt tài chinh tin t trang bj cho sinh viên nhung kin thCrc v cung cu tin 

t, 1rn phát, !Ai sut, tin ding, thj tru'ông tài chInh vâ các cong ciii trén thj truông tài chinh. 

Ben ctnh do, hçc phn trang bj cho sinh vien nh&ng kin thrc co bAn v CAC thAnh pMn cCa 

h th6ng tAi chinh quOc gia. Hçc phAn nay ghp sinh vien có th vn ding cAc kin thirc cIA 

du9c trang bj d 1un giAi cac vn d thrc tin cO lien quan dn tài chInh, tin t, tin ding, 

ngân hang. Dng thai, rèn 1uyn cho sinh vien có ' thüc dung dn trong viec dAnh giA thm 

quan trQng cUa tAi chinh tin t trong sr phát trin kinh th dt nuàc, cO thCrc hoàn thin 

phm chAt khách quan. 

9.24. Phân tIch và trInh hA dii' 1iu trong kinh doanh 

MA hçc phn: AA6050 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai h9c phn: Tu ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn Phân tich vA trInh bay dti 1iu trong kinh doanh cung cAp cho sinh vien 

nhttng kin thirc ca bAn v: nhftng vAn d chung v phân tIch trinh bay dü 1iu trong 

kinh doanh, 4n ding cAc phucing phAp, k5 thut phân tIch dtr 1iu kinh doanh d phân 

tich các yu t du vAo cüa quA trinh sAn xuAt, phân tIch chi phi sAn xut, giá thAnh sAn 

phAm vA igi nhi4n ti'r hott dng kinh doanh cUa doanh nghip. H9c phn rèn 1uyn cho 

sinh viên k5' nAng tInh toAn, 1ira ch911 các cong ci, k' thi4t, thao tAc trInh bAy, phân 

tIch, cung cAp thông tin, trInh bAy bAo cáo phân tIch trong diu kin frng d'çing cOng 

ngh thông tin (sir diing phn mm powerBl) h trq ra quyt djnh. H9c phn con giüp 

sinh viên cO thAi d 1mb hot trong viêc ha ch9n chi tiêu, k5 thut, phuo'ng phAp phân 

tIch d trInh bay, phân tIch, cung cAp thông tin phü hcip vi thu cAu ra quyt djnh. 

9.25. Thj trtrO'ng chfrng khoán 
MA hçc phn: BM6076 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi h9c phAn: Tir chçn 

Diu kin tiên quy&: Khong 
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Hçc phn Th truông chá'ng khoán giáp sinh viën trang bj kin thcrc v các Ioi chcrng khoán, 

các chü th tham gia, các hoat dng cüa thi tru&ng so cAp và thj tru'ô'ng thcr cAp, các phuang 
thCrc giao dich trên thi tr11Ong chrng khoán. T& do, sinh vien cO the vn diing kien thcrc de 

!un giãi cac vAn de thirc tin gn vo'i cAu trác, hot dung phát hânh, niêm yet và giao djch 
trên thj tru?mg chCrng khoán; tinh toán duçcc cac giá trj CO lien quan dn cac chirng khoan giao 

djch trên thj tru'ông và lien h ducrc vOi thirc t hot dng kinh doanh cUa chU the phát hành. 
Sinh vien cO thCrc cp nht các thông tin cüa thi truông ch(rng khoán. 

9.26. Co s dU' lieu 

Ma hpc phAn: 

Se tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai hçc ph&n: Bt buc 

Dieu kien tiên quyet: Không 

H9c phn cung cAp cho sinh viên các kien thüc cn thiet nhu: khái niem v Co sâ 

dü lieu và h quàn trj co sâ dü lieu, các mô hinh dü lieu. Ngoài ra h9c phAn cung cap 

cho sinh vien kien thirc và k5 nang si:r diing mt h quàn trj Co s& dü lieu phe bien de 

cai dt co sâ dü lieu và giâi thieu mt se cong tác quán trj, các chic nàng can bàn cüa 

mt h quãn trj Co sâ dü lieu. 

9.27. Kinh doanh trong môi trurô'ng thay dei 

Ma h9c phAn: AA6052 

Se tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hc phAn: Bitt buc 

Eiu kien tiên quyet: Không 

H9c phn Kinh doanh trong môi tru?ing thay ciei cung cAp nhtng kien thirc Co 

bàn ye tInh bien dng cüa kinh doanh và kinh te h9c, dao  düc và trách nhiem  xà hi 

trong kinh doanh, kinh doanh trong mOt  the giài không biên gió'i; Lra chQn câu trüc 

doanh nghiep, kien thirc ye doanh nghiep nhO, khâi nghip va nhuqng quyen; Bàn chAt 

cüa quãn trj doanh nghip, te chirc theo di và truyen thông, quàn trj 4n hành djch vij 

va san xuAt; Tao  lai the nguen nhân lirc, dng viên nguen nhân içrc, quàn trj nguen 

nhân 1irc; Các vAn de ye marketing, phát trien mei quan h, marketing theo djnh huâng 

khách hang, các thành phAn cUa chien hxçic marketing, marketing k5 thut se và mng 

xA hi; các vAn de ye tài chInh doanh nghip, hach  toán báo cáo tài chInh va tien te, 

quàn trj tài chInh và thj trumg chirng khoán. H9C phn con giüp ngui h9c có khâ 

nang phát trien tir duy kinh doanh phü hçrp; CO k5 nang tham gia quàn l doanh nghip 

thIch ü'ng tet vOi nhüng bien dng cüa môi trtthng, dua hoat dng kinh doanh cüa 

doanh nghip phát trien ben vtrng. HQC phAn giüp ngii?ri hçc cO thirc, trách nhiem vOi 
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bàn than, tinh thAn hi nhp quc t; ton trng và tuan thu cac quy djnh trong kinh 

doanh; Chu dng, tIch crc cp nht kin thtrc mâi trong phát trin ngh nghip. 

9.28. Ngôn ngfr 1p  trInh 

Ma h9c phAn: IT6087 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi h9c phAn: Bitt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

HQC phAn cung cAp cho nguñ h9c các khái nim v ngôn ngfr l.p trInh; Cách 

thiirc sir diing ngôn ngü 1p trinh va cong cii 1Q.p trInh d giài quyt bài toán trên may 

tInh; Cung cAp các kin thüc co bàn v l.p trinh, các cAu trüc diu khin, các kiu dü 

lieu co sâ va kiu dtr lieu cO cAu trUc và mt s k5 thuât co bàn v viec xu 1 du lieu. 

Thông qua h9c phAn nay, ngui hc giãi quyt cac vAn d mt cách tr nhiên theo bàn 

chAt cüa chüng và cal dt chüng bang mt ngôn ngü phü hçip, dng thai giOi thiu mt 

s k5' thut 1p trInh co bàn và 4n diing d giài mt s6 bài toán ci th. 

9.29. Dtr an Phân tIch dfr lieu kinh doanh 

Ma h9c phAn: AA6055 

S tin chi: 3(0; 1; 2) 

Loi h9c phAn: Bit buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phAn Di,r an phân tIch dt 1iu kinh doanh cung cAp cho sinh viên nhüng kin 

thüc v cãc chi s& các phuong phap, k5 thut sir ding trong phân tIch và do lixxng du 

1iu thông minh, dü 1iu lan trong kinh doanh. Hçc phAn rèn 1uyn cho sinh vien k 

nàng tInh toán, k5 nàng tu duy nhAm lira chçn các cOng ci, k thut, thut toán, irng 

dung cOng ngh thông tin d phân tIch dü 1iu thông minh, dü 1iu lan nh&m xác djnh 

duqc nhüng Co hi kinh doanh, M trçl cho vic ra quyt djnh kinh doanh. H9c phAn 

can giüp cho sinh viên cO thai d tIch crc, linh hot trong vic cp nht rng ding cOng 

ngh thông tin nhAm phân tich các cAp d khác nhau cña dü 1iu lan d cung cAp thông 

tin phü hçp vOi nhu c&u di tucing sr dpng thông tin. 

9.30. Mo hInh toán, thong kê trong phân tIch dfr 1iu 1 

Mah9cphAn: BS6028 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hoc phAn: B&t buc 

Diu kin tiên quyt: Không 
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Ap diing mô hinh toán, thng kê trong phân tIch dü 1iu (Applying mathematical 

and statistical models in data analysis) là mt b phn cüa kinh th và tài chinh, giáo 

dic và khoa h9c xà hi, môi trisông và khoa hQc y sinh... Hiu don giân là ring ding 

toán, dtc bit là các phucing pháp thng kê vào các linh virc cüa di sang xà hi... Ap 

dmg mo hInh toán, thng kê trong phân tich d lieu bao gm: (1) irng diing cac 

phuong pháp thng kê vào dánh giá l thuyt v các linh virc trong cuOc sng (2) phát 

trin va s1r diing các mô hInh phân tIch dtr 1iu, nhm mic dIch d s1r ding vào nghien 

thu quan sat các lTnh virc cüa dôi sng xà hi trong qua khü hay dr doán tucmg lai t1r 

dO dim ra duçic cãc djnh phát trin tuong rng cho các linh vrc. 

9.31. Kinh doanh thông minh 

Ma h9c phn: AA6051 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi h9c phtn: B&t buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn kinh doanh thông minh cung cp cho sinh viên kin thirc kinh t và 

quãn l v hot dng kinh doanh cüa các doanh nghip trong bi cãnh s1r d%lng dü lieu 

lan d ti uu boa qua trInh ra các quyt djnh kinh doanh. Trên nn tang cüa mt doanh 

nghip thông minh, h9c phAn sê giüp cung cp cãc kin thirc giüp sinh viên vn diing 

phân tich theo mOt  chu trInh tr vic khâi dAu vOi chin luqc kinh doanh cüa doanh 

nghip (S); xây dung các chi báo và thu thp dü lieu (M); phân tich dü lieu kinh doanh 

(A); báo cáo các k& qua phân tIch (R) va thrc hin chuyn di hot dng kinh doanh 

(T). Hçc phn giüp sinh viên cO khá nAng di mâi sang t?o  và tu duy khâi nghip 

thông qua thu thp, s1r ding dit lieu lan cüa các doanh nghip d phân tIch dua ra cac 

quyt dnh kinh doanh ti uu. Hçc phn ciing giUp sinh viên xác djnh rO dng Ca, miic 

tiêu trong hçc tp và ngh nghip phân tich kinh doanh trong hin t?i Va tuong lai. 

9.32. Phân tIch và triyc quan hóa dfr 1iu 

Ma h9c phn: AA6054 

Stinchi: 3(2; 1;0) 

Loi hçc phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn phân tich va tr?c  quan hóa dtt 1iu cung cp cho sinh viên kin thirc 

tng quan v phân tIch và trirc quan hóa dU 1iu, Ca s& phân tIch trirc quan hóa di lieu, 

các phuong pháp phân tIch và tnrc quan hóa d1t 1iu, Vn diing cong ciii trong phân tich 

trirc quan hóa dü lieu kinh doanh. H9c phin giüp sinh viên cüng c k5' näng si'r drng 

cong cii phn mm (Tableau) trong xir l, trInh bay, phân tIch dü 1iu kinh doanh. HQC 
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phn cüng giüp sinh vien có thirc chñ dng, tIch crc, kiên trI, 1mb boat trong cong 

vic. 

9.33. Diii mm sang tio và dir duy khO'i nghip 

M hçc phn: AA6053 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai hc phn: B&t butc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phtn di mói sang tao  và Tu duy khâi nghip cung cp nhUng kin thirc 

nhm giüp ngl±i h9c hiu và 4n dvng  các k5 thut và cong cii d hmnh thành và h 

trçr cho các hoat dng sang tao  và di mâi trong t6 chrc, cách chuAn bj nhüng diu 

kin c.n và dü d tao  1p và diu hành thành cong mOt  doanh nghip mOi. Mon h9c 

cing dng thai trang b nhüng kin thüc d ngiRii h9c có th xây drng duçic k hoach 

hành dng cho ttthng kinh doanh, th?c thi k hoach và diu chinh cho phü hcp vOi 

nhu'ng thay di cüa môi truông kinh doanh. Ngoài ra mon hçc con nhAm nâng cao 

nhn thirc v trách thim cüa mt doanh nhan di vOi sir phát trin nn kinh t cüa dt 

nuOc, di vOi khách hang cüa doanh nghip. H9c ph.n nay tao  diu kin cho nguôi 

hçc rèn 1uyn các k näng v Tu duy sang tao;  Lp phuang an thrc thi tithng kinh 

doanh; Phân tIch thj trung và d6i thu canh  tranh; tim kim ngun tài chInh và thuyt 

phiic nhà du tu. Dng thai ngui hçc cO thai d chü dng và sang tao  trong khuôn 

kh 1ut phap; Trung thirc va canh  tranh lành manh  d tim kim lqi nhun chInh dang; 

tJng h chin lirqc tang trithng xanh nn kinh t cüa chInh phil 

9.34. Báo cáo tài chInh 

Ma hçc phtn: AA6058 

S,tmnchi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc phtn: Tii chQn 

Diu kiin tiên quyt: Không 

H9c phAn Báo cáo tài chinh trang bj cho sinh viên các kin thirc v nguyen tic, 

co sâ va phucing pháp 1p các báo cáo tài chInh trong doanh nghip; Hiu rO vai trO 

cüa Báo cáo tài chInh trong vic cung cp thông tin kinh t tài chInh cüa doanh nghip. 

Ben canh  dO cOn giüp cho sinh viên 4n diing các kin thirc kinh t& k toán d trinh 

bay thông tin kinh t trên báo cáo tài chInh trung thrc và hçip 1. Sinh viên có khã nãng 

giao tip tt, giái thIch rO rang co sO trinh bay các chi tiêu trên báo cáo tài chinh và 

sinh vien cO khá nang trinh bay duçic báo cao tái chInh trong doanh nghip theo quy 

djnh hin hành. Hc phn rèn 1uyn cho sinh viên si,r tuân thu pháp 1ut trong vic 

cung cp thông tin, dng thOi giüp sinh viên có thai d rO rang trong vic xac djnh miic 
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tiêu hçc tap, xac djnh rO thrçc sir ânh hi.r&ng cUa thông tin trën báo cáo tài chInh dn 

quyt djnh cüa ngithi sfr ding thông tin. 

9.35. Chiên hro'c kinh doanh 

Ma h9c ph.n: BM6 108 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai h9c phtn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phtn trang bj nhüng kin thrc v môi tnrông kinh doanh, các 1oti hInh chin 

luçic, cac buOc cia quy trInh quàn trj chin higc. Ti'r do, cO th phân tIch duqc môi 

truông kinh doanh, xây dirng bàn k hoch chin 1uçc kinh doanh phü hçip cho doanh 

nghip, t chirc thçrc hin chin luçrc và kim soát qua trInh thrc thi chin hxgc cüa 

doanh nghip. H9c phn nay gulp sinh viên có thai dO 1mb hoat  trong qua trInh hoch 

djnh va thirc hin chin 1uc kinh doanh. 

9.36. Quãn trj hiu qua 

Ma hçc ph.n: AA6057 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi hc phn: Tix ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

11cc phn Quân trj hiu qua cung cp cho sinh viên nhüng kin thirc co bàn v h 

th6ng thông tin và phân tIch dü 1iu cho vic quãn trj hiu qua trong doanh nghip, các 

k5 thut quàn trj chi phi hin dai  dixçic ap diing trong doanhnghip, các k5 thuat ra 

quyt djnh trong quân trj hiu qua hot dng cüa doanh nghip, dr báo và 1p ngân 

sách, kim soát bin dng v dir toán, cac chi tiêu do lu?mg d dánh giá va kim soát 

hiu qua kinh doanh và hiu qua hot dng cüa doanh nghip. 11cc phAn rèn 1uyn cho 

sinh vien các k5 nàng thirc hin va xr 1 linh hot các phuong an kinh doanh trong 

quàn trj hiu qua nhm dánh giá thành qua và hiu qua doanh nghip.Hc phn cOn 

giüp sinh viên cO thai dO linh hot, chü dng vtn hành Cong vic dOc  1p trong hc tp 

Va XiT 1 cong vic. 

9.37. Thud trong kinh doanh 

Ma hc phn: AA6056 
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S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai h9c phn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Thu trong kinh doanh cung cp cho sinh viên nhüng kin thüc v thu nói chung 

cfing nhu v cac loai thug hin hành phát sinh trong doanh nghip. Sau khi hçc xong 

h9c phn nay sinh vien xac djnh dixçic phm vi áp diing cUa mi Ioai thu, tInh toán 

duqc s thu phâi np vao ngân sách nha nuâc; thai hn clang k, kê khai và np thu 

cüa mi loai thu. Sinh viên cO khã nãng vn ding các kin thirc vào vic phân tIch dtt 

1iu v thu trong lTnh vrc kinh doanh cüa doanh nghip, xir 1 duqc các tinh hung 

phát sinh lien quan dn thu ti doanh nghip. H9c phn rèn 1uyn cho sinh viên tinh 

trung th%rc, trách thim và clang tin cy trong cong vic; Ton tr9ng và tuân thu các quy 

dnh pháp lust v thu trong kinh doanh. 

9.40. ling ding 1p trInh Python 

Ma h9c phn: AA6059 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai h9c phn: B&t butc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phtn trng diving 1p trInh Python trong phân tIch dü 1iu kinh doanh cung 

cp nhüng kin thirc nh&m giüp ngu?i h9c hiu v ngôn ngU 1p trInh Python, các kin 

thirc cci bàn v bin, s, chui, các kiu cáu trüc, các ham, các thao tác cci bàn trong 

Python, üng diing 1p trinh Python trong vic trirc quan hOa dü 1iu và phân tIch dtt 

1iu kinh doanh. Thông qua hçc phn, sinh viên cO k nang tu duy v trInh bay và 

phân tIch dü lieu kinh doanh, 4n dung hiu qua các cong ci trong l.p trInh Python d 

trirc quan hOa cac dü lieu kinh doanh và có ti.r&ng xây dirng cci s dü lieu trong kinh 

doanh dija trên Python. HQc phn cOn giüp sinh viên có thirc, trách nhim vOi bàn 

than va thirc ngh nghip; Chü dng, tich circ, sang tao, có tinh thn hçc tp nghiem 

tüc, khoa h9c. 

9.41. Câu trüc dfr 1iu và giãi thut 

Ma h9c phn: IT6002 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi h9c phn: Bt buc 
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Diu kiin tiên quyt: Khong 

H9c phn nay cung cp cho sinh vien các kin thirc ca bàn v các cu trüc dii 1iu 

(danh sách tuyn tInh, cu trüc cay, ...), các giâi thut sp xp, tim kim, giài thi4t d 

quy, ... SinE viên cüng nm duçic cách thirc 1ira ch9n, xây drng các cu trüc dii 1iu 

cho mi bài toán, tr dO lam co sâ d lira ch9n Va xây dimg các giãi thutt tuong rng dê 

giài quyt bài toán. 

9.42. HQC may và trI tu nhãn tto 1 

Ma h9c phn: IT6O89 

StInchi: 3(2; 1;O) 

Loi h9c phn: Bt buc 

Diu kin tiên quy&: Không 

HQC phtn cung cp các phixong pháp 1un và ngôn ngii nn tang d may tInh cO 

th giâi quyt các bài toán ma con ngui giài dixçc dira trên k ngh xü 1 tn thirc và 

1p trinh heuristic. H9c phn bao gm cac khái nim và mt s k5 thuat ca bàn biu 

din vn d và tim kim lan giài, các phuong pháp biu din và xii I tn thiirc cci bàn, 

khái nim v h9c may và giài thiu mt s phuong pháp h9c may. 

9.43. Khai phá và phân tIch dii 1iu ion 1 

Ma hoc phn: IT6O88 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi h9c phn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c phn cung cp cho ngixani hçc các kin thirc Co bàn v khai phá dii 1iu, quy 

trInh khai phá dii Iiu, phân loai và các phiiong pháp khai phá, huàng iing dçing ciia 

các phuong pháp khai phá. Hon niia h9c phn di sâu giài thiu mOt  s phucing pháp 

khai phá dii lieu ph bin nhu: tp pht bin lust  kt hçip, gom citm, phân lOp... Thông 

qua hQc phn nay, nguani h9c nm duçic khái nim và nghTa cUa các phuong pháp 

khai phá di vOi các iing ding thirc tin. 

9.44. Dtr báo và Phân tIch dii lieu 

Ma h9c phn: AA6061 
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S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi hc phn: Bitt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn dir báo va phân tIch di 1iu cung cAp cho sinh viên kin thixc tng quan 

v dir báo và phân tIch di 1iu trong kinh doanh, v cac mô hinh dir báo và phân tich 

dü 1iu gm cac mô hInh dir báo dan giàn, các mô hInh dir báo x1r 1 dü 1iu chui thôi 

gian, các mô hInh dir bão trong phân tich và dr báo rüi ro, và nhüng kim soát và quãn 

1 quy trInh cAn thit trong quy trInh dir báo va phân tich dU 1iu kinh doanh; va cac 

kin thüc v co sâ dr 1iu duqc 4n d%lng vào giâi quyt cac bài toán thirc t trong kinh 

doanh. Hc phAn giüp sinh viên cO k5' näng si'r diing cong ngh thông tin trong phân 

tIch và trmnh bay kt qua phân tich thông qua sir diing Excel!R. H9c phAn cüng giüp 

sinh viên th hin tInh tiên phong va chAp nhn duong dAu rcii ro; cO dic tinh kiên tn 

và linh hoat trong cOng vic. 

9.45. Phân tIch dU' 1iu và Ra quy& djnh 

Ma h9c phAn: AA6060 

S' tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi h9c phAn: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

HQC phAn Phân tich d 1iu và ra quyt djnh cung cAp nhtng kin thiirc co bàn v 

co bàn v dt 1iu, thng ké mô tã, các phuong pháp phân tIch dü 1iu trong các linh 

vlrrc kinh doanh nhu: k toán, tài chinh d phân tIch, trInh bay và trrc quan hOa dft 1iu 

duri slTr h trçl cüa cong ngh thông tin d giãi quyt các vAn d th%rc t. Hc phAn giüp 

sinh viên sü diing thành tho may tInh, luôn luOn cp nht các cong ngh hin di phiic 

vi cho vic tr thu thp dü 1iu, phân tich và trInh bay dü 1iu mt cách sang to va dt 

hiu qua cao nhAt trong thrc t. HçC phAn giüp ngui h9c có thic, trách thim vOi 

bàn than, hInh thành drc tinh Ca nhân, ngh nghip nhu: kiên tn, linh hott trong Cong 

vic, chAp nhn duong dAu rüi ro; giãi quy& vAn d mOt  cách sang tao; tir dánh gia va 

có thiirc tr h9c tap, rèn 1uyn su& di 

9.46. Phân tIch dfr Iiu chui cung trng 

Ma hc phAn: BM6 109 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 



Loti h9c phn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn trang bj cho sinh viên kin thiirc c ban v chui cung 1rng, dü 1iu 

chui cung irng va quy trInh phân tIch dü 1iu chui cung ixng. Sau khi hçc xong, sinh 

vien xãc djnh duçc các phn mm 1rng diing phii hçp vOi hoat dng quAn 1 d 1iu 

chui cung 1rng trong doanh nghip. Dng thôi, h9c phn rèn 1uyn cho sinh viên nâng 

cao nhân thrc va coi trQng vai trô cüa cong tác phân tIch dtr 1iu trong doanh nghip, 

có thrc hoàn thin cac phtm chit ngh nghip. 

9.47. PhIn ticli dü lieu dilu tu' tãi chInh 

MA h9c phn: BM6 112 

S6 tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai h9c phn: Tir ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn Phân tIch dü 1iu du tu tài chInh giüp sinh vien hiu duçc cac phumg 

pháp, quy trinh phân tIch dü 1iu trong du tu tài chInh. Dira trên các nn tAng dü 1iu 

thu thtp, sinh viên cO th 1rng dung cong ngh thông tin trong vic phân tich df 1iu 

lan, dir bAo vA trrc quan hóa dU lieu. Tir do nhn din duqc nhUng nhân t, bin s và 

cac mi quan h chinh giüa các bin s trong các mô hInh phân tich d có th dánh giA 

cac cci hi hotc thách thirc trong hot dng kinh doanh d có th d xut tuâng mO 

hInh kinh doanh mOi. 

9.48. Phân tIch dfr lieu Ion trong kê toán, kiêrn toán 

MA h9c phn: AA6064 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi hçc phn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: KhOng 

Hçc phAn phân tich dti lieu Ian trong k toAn, kim toán cung c.p các kin thirc 

chuyên ngAnh v phân tIch dtr 1iu d phAt hin gian 1n trên BCTC vA trong các cuOc 

kim toAn nhu giOi thiu v dü 1iu iOn và phAn tIch dU lieu, cAch 1ra ch9n mu dü 

1iu, sü diing 1 thuyt xAc sut thng kê, cAc k thut dir doAn, mO tA d phAt hin gian 

1tn ... Sinh viên có khA nAng sr dung thAnh thao mOt  s cong cii tinh toán khoa h9c d 
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phân tIch, tng hçip, dánh giá duqc h th6ng k toán và kim toán tài chInh trong 

doanh nghip. Sinh vien phân tIch diiçic vai trà, trách nhim cüa ngui lam phân tIch 

dU 1iu kinh doanh. Sinh viên cam kt trung thành d6i vâi igi Ich doanh nghip và 

cong dng, tuân thu dy dü các yêu cu dao  dirc ngh nghip. 

9.49. Phân tIch dfr Iiu Marketing 

Mãh9cphAn: BM611O 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai hçc phAn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hoc phn cung cp cac ni dung các k5 thut phân tich dü 1iu marketing thông 

qua phân tIch d lieu marketing bang phn mm chuyên diing. Dng th?i sir diing các 

phuang pháp phân tIch dO lieu marketing djnh tinh va djnh krçmg. Tir do, sinh viên có 

th hiu các k5 thut phân tich du 1iu, bitt xây dirng và trin khai phân tIch dü 1iu 

marketing phü hgp. Dng thii, có thai dO tIch circ, chü dOng, tang khã näng thuyt 

phiic nhüng ngui phii trách dr an phân tIch dU 1iu marketing thông qua bàn báo cáo 

phân tIch dU 1iu. 

9.50. Phãn tich dfr lieu tài chInh 

Ma h9c phtn: AA6065 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loai hçc ph&n: Tis chn 

Diu kin tién quyt: Không 

H9c phn Phân tIch dü lieu tài chInh cung dip nhung kin thirc giüp ngu?i hçc 

hiu va 4n diving các k thu.t, cong ci phân tIch dü 1iu tài chInh trong doanh nghip. 

DO là co sâ cho chü doanh nghip, các di tugng quan tam dn tjnh hInh tài chInh cüa 

doanh nghip có th dua ra các quyt djnh tài chInh ngn han,  dài  han.  Han ncra, h9c 

phn cflng trang bj nhüng kin thuc giup ngui h9c có th xây drng dugc k hoach, 

thirc hin k hoach và diu chinh k hoach phân tIch dü 1iu tài chInh phü hçip trong 

bi cãnh thj trung tài chinh luOn bin dng. Dng thôi, nguôi h9c cüng kt hap thrgc 

các cong cit trirc quan hóa dü lieu d d xut tixâng kinh doanh cho doanh nghip. 

Ngoài ra, h9c phAn cOn rèn 1uyn ngithi hçc cO k5 näng tInh toán và hra chçn linh hoat 

các cong cii, k5 thut, phucng pháp phân tich tài chInh, trInh bay và trirc quan hóa dü 
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1iu tài chInh kinh doanh. Thông qua h9c phn, ngixi h9c có th xác djnh rO dng Ca, 

muc tiêu trong h9c tap và trong sir nghip. Ben cnh do, h9c phn cüng gop phn rèn 

1uyn cho nguM hc luôn có thai d tich crc, chü dng, sang tao, hiu rO duçic vai trO 

và trách thim ciia ngi.thi lam phân tich dii 1iu kinh doanh di vâi xà hOi  trong môi 

trirmg kinh doanh thay di. 

9.51. Phân tIch dii 1iu truyn thông xã hi 

Màhçcphn: BM6111 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi hc phn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hc phn cung cp các kin thiic v dii 1iu truyn thông xA hOi:  dii lieu cá nhân, 

dii 1iu cong dng va dii 1iu mng hthi quan h truyn thông xâ hi. Trên Co s dO 

ngirYi h9c có th iing diing các thi4t toán, các mô hInh và sii ditng các phn mém 

chuyên drng d phân tIch dii 1iu trong truyn thông x hi. Tii dO d xu&t các dnh 

huâng hoàn thin hot dông kinh doanh cUa doanh nghp d dt hiu qua cao han khi 

nn kinh th chuyn djch sang nn kinh th si. 

9.52. H thong thông tin và các quy trInh kinh doanh 

Ma h9c phn: AA6063 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loti hçc phn: Ti,r chpn 

Diu kin tiên quy&: Không 

Hpc phn cung cp cho sinh viên nhiing kin thiic cci bàn v h thng thông tin 

trong quãn 1 doanh nghip, bao gm: h thng thông tin quãn 1 van phông; h thng 

thông tin xii 1 giao djch; h thng thông tin san xut; h thng thông tin tài chInh k 

toán; h thng quãn trj ngun nhân lirc; h thng thông tin h trV ra quyt djnh; h 

thng thông tin quãn 1 quan h khách hang; h th6ng thông tin quãn 1 cung cp san 

phm; h thng thông tin quãn 1 ngu6n hic, và các quy trinh kinh doanh, bao g6m: 

quy trInh mua sm; quy trInh san xut; quy trInh ban hang và quy trInh tng hqp. 

Ngoài ra, h9c phn cOn rèn 1uyn cho sinh viên v khà nàng van  diing hiu qua kin 

thiic vào qua trinh thit k h th6ng thông tin quãn l ciia doanh nghip; hinh thành và 

van diing tLr duy sang to trong cong vic. H9c phAn cOn giip sinh viên cO thai d chii 
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dng, tIch circ, sang tao, Co tinh thin h9c t.p ngliiêm tüc, khoa hQc va 1rng d%ing cong 

ngh thông tin. 

9.53. Hçc may và trI tu nhân to 2 

Ma h9c phn: IT6O91 

S tin chi: 3(3; 0; 0) 

Loi hçc phn: Tir chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn cung dip cho ngui hc các kin thirc tng quan v h9c may Va trI tu 

nhân tao: cac khái niêm Ca bàn, phân 1oi cac phiio'ng pháp h9c may cüng nhu các irng 

ding din hmnh cüa chüng. Han nüa, h9c phn di sau giOi thiu mt s6 phtrcing pháp 

h9c may ph bin nhu: cac mô hInh h9c may d%ra trên xác suit, các mô hInh hi quy, 

mô hInh S\TM, cac mô hinh hoc sâu xr l dft 1iu hInh ãnh, van bàn, dü 1iu s. .H9c 

phn cüng giâi thiu mt cong cii phü hqp cho vic trin khai mt dir an hçc may cii 

th. 

9.54. Khai phá va phân tIch dfr 1iu ion 2 

Ma hçc phAn: IT6090 

StInchi:3(2; 1;0) 

Loi h9c phn: Tii chçn 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn cung dip các kin thiirc nn tang và các phuang phap, cong ci din thit 

cho khoa h9c dU 1iu và xir 1 nhttng ngun dt lieu iOn vuçit qua khà nàng km trtr, tInh 

toán 0 nhung may tInh dan lé. Kin thirc mon h9c tp trung vào các khái nim, nguyen 

1 và k thut irng diing khai phá dt 1iu d phân tIch dü 1iu iOn, giOi thiu dn sinh 

viên các k5' näng si:r diing Map-Reduce kt hçip vOi môi trii0ng R nhm quàn trj cac 

ngun dü iiu iOn và khai thác, tInh toán phân tan. 

9.55. Mo hInh toán, th6ng kê trong phân tIch dfr 1iu 2 

Ma hc ph.n: BS6029 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi h9c phn: Tr ch9n 
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Diu kin tiên quyt: Khong 

H9c phn Ap diing mô hInh toán, thng kê trong phân tIch dü 1iu 2 giOi thiu 

tip mit s phiiong pháp xay dirng và phân tIch dt 1iu, cách dáth giá vA xây dirng 

mt s mô hInh phân tIch dir 1iu trong các linh virc kinh t, y sinh, tài chInh, giáo diic, 

mOt s phn mm chay trên may tInh... Trên Co sâ do các nhà diu hAnh, quAn trj có 

th kim chi.rng v mtt thirc nghim cho các già thuyt v linh vrc cüa h9 vA phân 

tIch, dir báo các vén d kinh t xA hOi. 

9.56. Phân tIch d!nh  luçng trong kinh doanh 

MA hçc phn: AA6062 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loti h9c phn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn Phân tIch djnh lucing trong kinh doanh cung cp cho ngui hçc nhüng 

kin thirc co bAn v phuong pháp phân tIch djnh Iucing duçic sü diing ph bin trong 

lTnh virc kinh doanh và hot dng quAn trj; các buOc trong quy trInh phân tIch djnh 

luçmg; cAc mô hInh phân tIch djnh krcing nhu: mô hInh phân tIch quyt dnh, cay quyt 

djnh, bài toAn quy hoch tuyn tInh và phi tuyn tInh; cAch dt vn d phân tIch djnh 

luçmg cho cAc tInh hung ci th. H9C phn cling giâi thiu nhttng tiêu chun dling d 

h trq vic ra quyt quyt djnh trong môi tri.rông không chic chin, trong môi tnxmg 

rh ro và phân tIch cn biên. Ngoai ra, hçc phn con gihp ngui hc có th 4n ding 

mt s phAn mm d giAi các bài toAn phân tIch djnh hrçing; 1p so d PERT dê quAn 

trj dir An. Hc phn cling gilip ngu?i h9c cO thAi d chU dng, tIch circ, sAng tao, cO 

tinh thn hçc tp nghiem thc, khoa h9c va irng diving cong ngh thông tin hiu quA. 

9.57. Phân tIch dir báo 

MA hçc phn: IT6092 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loi h9c phAn: T%r ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

Hçc phn giOi thiu cac phuong phAp, cOng cit và mô hInh phân tich dir bAo. Sinh 

viên duçic phAt trin các k5 nAng v phân tIch dir bAo d cho phép h9: (1) phAt triên Va 

lrng diing cAc phuo'ng pháp phân tIch dir báo; (2) phát trin chuyên mOn trong vic sir 
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dimg cáe cong cii và phn mm ph bin d phân tich dir bao; (3) tIm hiu cách giAi 

quy& các vn d phân tIch dir báo, xác djnh vA 1ra ch9n các phuang pháp vA cong cii 

phân tich d%r doán thIch hqp, áp ding các phucmg pháp nay d giAi quyt vAn c1 va 

trInh bay các giAi pháp dira trên dü 1iu. 

9.58. Ung diing thut toán 

MA h9c phn: IT6O44 

S tin chi: 3(2; 1; 0) 

Loai hc phn: Tr ch9n 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phn cung cAp cho nguñ hçc các kin thrc, k5 nAng trong xây dimg các 

thutt toán vA các chin luçic phát trin các thutt toán cO th sü diing trong các bAi toán 

cüa tn tue nhân to nhu': các cAu tr(tc dtt lieu co ban và nâng cao, các chin Iuqc thit 

k thut toán: tham lam, quy hoch dtng, chia d trj, quay lui, nhánh can;  các thuat 

toán trên cAu trüc dü lieu kiu d thj, xâu k tu... và üng d%ing vào giAi quyt cac bAi 

toán thuc th. 

9.59. Thu'c tip doanh nghip 

MA h9c phn: AA6066 

StInchi: 6(0;0;6) 

Loi h9c phn: Bt buOc 

Diu kin tiên quyt: Khong 

HQC phn Thrc tp t& nghip giüp sinh viên ap diving kin thirc ngành phân tIch 

dü lieu kinh doanh dA duc h9c vào th?c t doanh nghip. Sinh viên duçic huâng dn 

phuong pháp tip can  va dánh giá duqc quy trInh khai thác dü 1iu d d xuAt cac 

tuâng kinh doanh; Thông qua dçt thirc tp sinh vien vn diing linh hoat kin thilic khoa 

hçc dU 1iu, kinh doanh vA khâi nghip vâi các tmnh hung da dng tai  doanh nghip; 

Co kha nAng van  d%ing kin thilrc Co sâ dt lieu vAo giãi quyt mt s bài toán th?c tê 

trong kinh doanh. Thông qua h9c phn, sinh viên có khA nAng sir ding thãnh tho mOt 

s cong cii tInh toán khoa hçc (nhu R hotc Python...); Giao tip t&, din dtt rO rAng, 

thuyt phiic kin cá nhân lien quan dn cOng vic chuyên mon. GiUp sinh viên cp 

nhat, nghien cüu kin thrc mài d áp dirng hiu quA trong linh vrc chuyên mOn; Co 

khã nAng thrc hin vic cAi tin vA nâng cAp sAn phAm. 
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Ha Nt3i, ngày 20 tháng 08 nàm 2021 

V1  HIU TRIRNG 

HIEUONG 

TR(IdN 

DAI *10 
CON( NGH$E? 

HANOI 

Van B&ig 

9.60. Khóa 1un tot nghip 

MA h9c phn: AA6067 

StInchi: 9(0; 0;9) 

Loai hçc ph.n: Bt buc 

Diu kin tiên quyt: Không 

H9c phtn Khóa 1un t& nghip giüp sinh viên có nAng 1irc nhan din, phát hin 

nhüng vn d can có nhüng bt cap, tn tti trong linh virc kinh doanh dira trên d1i lieu 

lan; Thông qua dçit th?c ttp sirih viên 4n d%ing linh hoat kin thirc thng ké, cong 

ngh thông tin vA kinh doanh vAo các tinh hung da dang tai doanh nghip d nâng cao 

và d xut duçic tixong, phuang an kinh doanh mài; H9C phnsê giüp sinh viên hoAn 

thin khA nAng 4n diving kin thüc cüa tn tu nhân tao  d giài quyt mOt  s bAi toán c 

bAn trong thrc th. Thông qua hçc phAn, giüp sinh viên CO khA nAng dánh giá, 1a ch9n 

va vn diing cac k5 thut khai phá di:t lieu vao giAi quyt mt s bài toAn thirc t; IiJ'ng 

dung duoc khoa hoc cong ngh d xut dugc tuâng mô hinh kinh doanh; Xây dçrng 

va diu hành nhóm lam vic hiu quA d dat duqc miic tiêu d ra; Phát hin vA giAi 

quyt vn d hiu quA. H9c phtn cOn giüp sinh viên th hin di mO'i sang tao  và tix 

duy kh&i nghip; Trin khai quy trinh phân tIch dti 1iu lan trong doanh nghip/ t 

chirc và xA hôi. 

10. oOi SANH CHUNG TRINII DAO TiO 

Chuang trinh dào tao  duc di sánh vOi chuong trInh dào tao  cUa các TruOng Dai  h9c 
khác cüng ngành lAm co s& dánh giá, cAi tin, phát trin chi.rong trInh nhu' Dai  h9c Quc gia 
Ha Nôi; Deakin University, Australian; University of Pensyvania, US (Trin khai theo Hu'óng 
dn s 01/HD-DI-ICN ngAy 01/1/2020 cüa Hiu truO'ng TrirOng DHCNHN) 

Kt quA cho thy các chuGng trInh cüa cAc TruOng Dai  h9c trong nuóc diiçc so sánh 
cOng nganh có s tfn chi cho nhOm kin thirc tuong duang phO hçp vâi yêu cu cOa BO Giáo 
d1iC và Dào tao  là phU hgp theo dnh hi.rOng üng diing. Diu nay phii thuc vAo cách tip cn 
khi xay dung chuong trInh. 

11. PHE DUYET CH11NG TRiNH 1AO TAO 

Bàn mô tA chuong trinh nAy cia ci ki tra, phê duyt vA ban hAnh cüa Hiu truOng 
TruOng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni./. 
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PHU LUC: TAT LIEU THAM KHAO XAY 1)UNG CHUONG TRiNTI 

I. Các van bàn pháp 1 
- Hixóng dn dánh giá chiso'ng trInh theo AUN — QA, phiên bàn 3.0 2015; 

- Hixâng dn chung v sr dicing tiëu chun dãnh giá chat lirqng chuoiig trInh dào tao 
các trInh dt cOa giáo dic dti hçc cUa BGD&DT 2016; 

- Lust giáo dc dai hçc s 08/2012/QHI3; 

- Quy& djnh 52/2008/QD-BGDDT, ngày 18 thang 09 nàm 2008 v Ban hành chuong 
trInh các mon I Iun chInh trj trInh d dai  hoc, cao dng dàng cho sinh viên kh6i ngânh 

khong chuyên; 

- Thông lit sé, 2412017/TT-BGDDT, ngày 10 tháng 10 näm 2017, Ban hành Danh miic 
giáo diic, dào tao  cp TV trInh d dai  hçc; 

- Can ci'r Quy& djnh s6 687/QD-DHCN ngày 01 tháng 06 nàm 2016 cüa Hiu truâng 
tru'&ng Dai  hc Cong nghip Ha Ni v vic phê duyt D an: Xây d%rng và trin khai thc 
hin các chuo'ng trInh dào tao  trmnh d Dai  h9c cUa tnr0ng Dai  hçc Cong nghip Ha NQi theo 
mô hInh CDIO; 

- Can ccr Quyt djnh s 259/QD-DHCN ngày 20 thang 3 nãm 2017 cUa Hiu trixOng 
tru'&ng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni v viec mo rng pham vi áp dijng D an: Xây dijng Va 

trin khai thirc hin cac chi.rong trInh dào tao  trInh d Dai  hc cUa truôlig Di hçc Cong 
nghip Ha Ni theo mO hInh CDIO; 

- Can ci'r Quy djnh kern theo Quy& djnh s 351/QD-DHCN ngày 06 tháng 4 näm 2018 
cUa Hiu tru6'ng ThrOng Dai  hçc Cong nghip Ha NOi quy djnh v khi luqng kin thc tôi 
thiu, yêu cu v näng hrc ma nglxOi bce dat  duçc sau khi t& nghip di vOi mi trInh d dào 
tao cüa giáo dc dai  hyc và quy trInh xay drng, thAm djnh, ban hành chuang trmnh dào tao 
trInh d dai  hoc, thac si, tin si. 

H. Khung chtwng trinh các trtr?rng d31 hoc khác: 

- Dai hc Qu6c gia Ha Ni; Ngành Phân tIch dt? !iu kinh doanh; 

- Deakin University, Australian, B .A. in Administration Business Analytics 

- University of Pensyvania, US, Business Analytics 
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