
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là toán cao cấp, tiếng Anh và Thuật toán và ngôn 

ngữ lập trình. 

- Đối tượng tuyển sinh được quy định cụ thể như sau: 

1.1. Về văn bằng: người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau: 

Người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau:  

Bảng 2. Quy ước mã nhóm đối tượng học viên 

Ngành học đại học 
Chƣơng trình đại học hệ chính quy * 

5 năm,  

≥ 155 TC 

4,5 năm, 

141-154 TC 

4 năm**,  

128 -140 TC 

Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống 

thông tin, Công nghệ thông tin 
A1 A2 A3 

Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng, tin học, 

toán tin ứng dụng 
B1 B2 B3 

Điện tử truyền thông, Điều khiển tự động, tin học 

công nghiệp, sư phạm kỹ thuật tin 
C1 C2 C3 

Đại học tại chức, hệ 5 năm ngành Công nghệ thông 

tin của trường ĐHBK Hà nội 

Hệ đại học tại chức 

D1   

* Phải thỏa mãn cả 2 yêu cầu về thời gian và số tín chỉ (hoặc số học trình tương đương) 

** Chỉ xét hệ cử nhân kỹ thuật. 

 Đối vói thạc sỹ kỹ thuật Kỹ thuật phần mềm (định hướng ứng dụng), người dự thi cần thuộc một trong các đối 

tượng sau:  A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1 

 Các đối tượng tốt nghiệp đại học hệ tại chức và các đối tượng khác do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

xét duyệt hồ sơ và quyết định. 

1.2. Về thâm niên công tác: 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhóm ngành Máy tính và 

Công nghệ thông tin. 

2. Thời gian đào tạo 

 Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ. 

 Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho đối tượng A1 là 1 năm (2 học kỳ chính)  

 Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho đối tượng A2, B1 là 1,5 năm (3 học kỳ chính)  

 Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng còn lại là 2 năm (4 học kỳ chính)   

 3. Bổ sung kiến thức  

- Các đối tượng (C3) và (D1) quy định ở mục 1.1 thì phải học bổ sung 6 tín chỉ (xem bảng 3) trước khi kỳ thi tuyển 

sinh đầu vào. 

- Các đối tượng khác trong mục 1.1 không cần học bổ sung. 

Bảng 3. Danh mục các học phần bổ sung 

NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ KHỐI LƯỢNG 

Bổ sung kiến thức 

IT4080 Nhập môn công nghệ phần mềm 2 2(2-1-0-4) 

IT3040 Kỹ thuật lập trình 2 2(2-1-0-4) 

IT4460 Phân tích yêu cầu phần mềm 2 2(2-1-0-4) 

 



 4. Miễn học phần 

-  Đối tượng (A1) quy định ở mục 1.1 được miễn 22 tín chỉ của năm thứ nhất trong chương trình cao học.  

-  Đối tượng (A2, B1) quy định ở mục 1.1  được miễn 12 tín chỉ của học kỳ I trong chương trình cao học.  

-  Các đối tượng còn lại ở mục 1.1 phải học đủ 2 năm của chương trình cao học.   

Các môn học được miễn cho các đối tượng A2, B1. 

 

TT Mã HV Tên môn học Khối lƣợng 

1 IT5430 Mô hình hóa phần mềm 3(2.5-1-0-6) 

2 IT5440   Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm  3(2.5-1-0-6) 

3 IT5450 Kinh tế Công nghệ phần mềm  3(2.5-1-0-6) 

4 IT5460 Thiết kế và xây dựng phần mềm phân tán 3(2.5-1-0-6) 

 

Các môn học được miễn cho các đối tượng A1. 

 

TT Mã HV Tên môn học Khối lƣợng 

1 IT5430 Mô hình hóa phần mềm 3(2.5-1-0-6) 

2 IT5440 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm  3(2.5-1-0-6) 

3 IT5450 Kinh tế Công nghệ phần mềm  3(2.5-1-0-6) 

4 IT5460 Thiết kế và xây dựng phần mềm phân tán 3(2.5-1-0-6) 

5 IT5470 Mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng 3(2.5-1-0-6) 

6 IT5480 Đồ họa và hiện thực ảo 3(2.5-1-0-6) 

7 IT5490 Văn phong khoa học kỹ thuật  3(2.5-1-0-6) 

8 IT5500 Phương pháp và công cụ đánh giá phần mềm  3(2.5-1-0-6) 

9 IT5510 Công nghệ Web tiên tiến  2(2-1-0-4) 

10 IT5520 Multimedia, trò chơi và các Hệ thống giải trí 2(2-1-0-4) 

11 IT5530 Hệ thống hướng tác tử 2(2-1-0-4) 

 


