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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐT, ngày      tháng    năm 2013 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

Phần I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chƣơng trình đào tạo 

- Tên chuyên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt:  Cơ sở toán học cho tin học  

+ Tiếng Anh:  Mathematical Foundation for Computers  

- Mã số chuyên ngành đào tạo:   62460110 

- Tên ngành đào tạo: 

+ Tiếng Việt:  Toán học  

+ Tiếng Anh:  Mathematics    

- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ  

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt:  Tiến sĩ Toán học 

+ Tiếng Anh:  The Degree of Doctor of Philosophy in Mathematics 

- Đơn vị đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN  

2. Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình nhằm đào tạo các tiến sĩ Toán học chuyên sâu về chuyên ngành Cơ 

sở toán học cho tin học. Tạo cho họ khả năng giảng dạy, nghiên cứu, và ứng dụng 

Toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội ở trình độ cao. Tiến sĩ 

Toán học có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, chủ trì các đề tài nghiên cứu và 

hướng dẫn luận văn cao học và luận án tiến sĩ. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học kiến thức 

nâng cao, cập nhật về Toán học hiện đại nói chung, đồng thời các kiến thức chuyên 



 3 

sâu về các lĩnh vực của Cơ sở toán học cho tin học. Năng lực nghiên cứu của nghiên 

cứu sinh sẽ được thể hiện qua luận án tiến sĩ và các công trình khoa học. 

2.2.2. Về kĩ năng:  

Trang bị cho nghiên cứu sinh các phương pháp nghiên cứu, các kĩ năng phát hiện 

và phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề, có khả năng áp dụng kiến 

thức vào thực tế. Đồng thời, nghiên cứu sinh sẽ có kĩ năng trình bày báo cáo, viết đề 

cương nghiên cứu và bài báo khoa học. 

2.2.3. Về thái độ:  

Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học có phẩm chất chính trị, 

đạo đức tốt, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nền khoa học, và sự phát triển 

của đất nước và nhân loại. 

2.2.4. Về năng lực:  

Tiến sĩ Toán học có năng lực tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, sáng tạo 

trong nghiên cứu khoa học; có khả năng biên soạn giáo trình đại học và sau đại học và 

trở thành cán bộ chuyên môn vững để tham gia giảng dạy ở các trường đại học, nghiên 

cứu ở các viện, ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghiệp và 

kinh tế; có đủ năng lực hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. 

3. Thông tin tuyển sinh 

3.1. Hình thức tuyển sinh 

3.1.1. Đối tượng từ thạc sĩ:  

Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN. 

3.1.2. Đối tượng từ cử nhân: kết hợp thi tuyển và xét hồ sơ chuyên môn  

- Môn thi Cơ bản: Toán logic  

- Môn thi Cơ sở: Giải tích hoặc Tin cơ sở 

- Môn Ngoại ngữ: trình độ C, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, 

Trung Quốc. 

- Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN. 

3.2. Đối tượng tuyển sinh  

3.2.1. Về văn bằng và công trình đã công bố: đạt một trong những yêu cầu sau: 

- Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên 

ngành gần chuyên ngành đăng ký dự thi; 
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- Có bằng thạc sĩ khác chuyên ngành và có bằng tốt nghiệp đại học chính qui 

đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi. Trường hợp này, thí sinh 

phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất một bài báo công bố trên 

tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít 

nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị 

khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại khá trở lên và có ít 

nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị 

khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi. 

 Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và được 

công bố trên tạp chí khoa học của ĐHQGHN, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc 

gia, quốc tế hoặc trong các tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học 

cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức. 

3.2.2. Về kinh nghiệm công tác:  

Thí sinh dự thi phải có ít nhất một năm hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực liên 

quan đến chuyên ngành dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học 

đến ngày nhập học). 

3.3. Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần  

- Danh mục các chuyên ngành phù hợp: Cơ sở toán học cho tin học; 

- Danh mục các chuyên ngành gần: Các chuyên ngành khác của Toán học (Công 

nghệ thông tin,…) 

3.4. Dự kiến quy mô tuyển sinh: 6-8 nghiên cứu sinh/năm. 

Phần II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức chung trong ĐHQGHN (đối với NCS từ cử nhân) 

- Vận dụng được các kiến thức về tư tưởng đạo đức cách mạng của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghề nghiệp và đời sống; 

- Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong quá trình học tập và nghiên 

cứu khoa học; 

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên 

môn; 
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- Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh quốc phòng và có ý thức cảnh 

giác với những âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

1.2. Kiến thức nhóm chuyên ngành (đối với NCS từ cử nhân) 

Hiểu và áp dụng thành thạo các kiến thức cơ bản, cơ sở, và một số kiến thức 

chuyên sâu của Toán  học hiện đại. 

1.3. Kiến thức chuyên ngành (đối với NCS từ cử nhân) 

Hiểu và áp dụng thành thạo các kiến thức nâng cao của Cơ sở toán học cho tin 

học. 

1.4. Kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ 

Nắm vững, có khả năng áp dụng và sáng tạo các kiến thức chuyên đề tiến sĩ. 

1.5. Yêu cầu đối với luận án  

- Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho 

việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, 

hình thành khung lí thuyết mới, hệ tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành Cơ sở toán 

học cho tin học; 

- Đề tài luận án phải được tiểu ban chuyên môn thông qua trong quy trình xét 

tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài 

và người hướng dẫn. Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu 

trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết 

quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. Kết quả đánh giá báo 

cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án; 

- Kết quả nghiên cứu trong luận án phải là kết quả lao động của chính tác giả thu 

được chủ yếu trong thời gian đào tạo. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác 

(bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và 

trích dẫn tường minh. Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình 

khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình các 

văn bản thể hiện sự nhất trí của các thành viên trong tập thể đó cho tác giả sử dụng kết 

quả chung của tập thể để viết luận án; 

- Luận án phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên 

cứu sinh, có đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải 

pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực Cơ sở 

toán học cho tin học giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành Toán học hay thực tiễn 

kinh tế - xã hội; 
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- Luận án có khối lượng không quá 150 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có 

ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu 

sinh theo cấu trúc: phần mở đầu, tổng quan về vấn đề nghiên cứu, nội dung, kết quả 

nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các công trình công bố kết quả nghiên 

cứu của đề tài, luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có).  Bản tóm tắt 

luận án có khối lượng không quá 24 trang A5 phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và 

nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Bản thông tin luận 

án khoảng 3 đến 5 trang (300 đến 500 chữ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày 

những nội dung cơ bản, những nội dung mới và những đóng góp quan trọng nhất của 

luận án; 

- Thể hiện được hiểu biết sâu sắc về kiến thức và phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành trong việc giải quyết đề tài nghiên cứu cụ thể; 

- Kết quả luận án có giá trị đối với lĩnh vực Toán học về lí thuyết khoa học cũng 

như thực tiễn quản lí, tạo dựng các giá trị bền vững thông qua hoạt động của người 

học. 

1.6. Yêu cầu về số lượng và chất lượng của công trình khoa học sẽ công bố 

 Có ít nhất 02 bài báo liên quan đến nội dung của luận án được công bố trên tạp 

chí khoa học của ĐHQGHN, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc 

trong các tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, 

quốc tế được xuất bản chính thức trong thời gian đào tạo. Tạp chí khoa học phải có 

trong danh sách tạp chí được hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận và tính 

điểm. 

2. Về kĩ năng 

2.1. Kĩ năng cứng 

2.1.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Có kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc, có khả năng làm việc độc lập; 

- Có kĩ năng tham khảo tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, trình bày và viết báo 

cáo bằng tiếng Anh; 

- Có kĩ năng lập trình, ứng dụng các mô hình toán học và cơ học để giải quyết 

các bài toán thực tế; 

- Có kĩ năng viết dự án và chủ trì đề tài khoa học. 

- Có khả năng biên soạn, giảng dạy chuyên đề và hướng dẫn luận văn thạc sĩ, 

luận án tiến sĩ.  
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2.1.2. Kĩ năng lập luận và tư duy giải quyết vấn đề 

- Có kĩ năng phát hiện vấn đề và đánh giá phân tích vấn đề đó; 

- Có kĩ năng giải quyết vấn đề chuyên môn; 

- Có kĩ năng phân tích, thiết kế và phát triển bài toán thực tế; 

- Có kĩ năng đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề; 

- Có kĩ năng tổng quát hóa vấn đề  

2.1.3. Kĩ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 

- Có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế; 

- Có khả năng thực hiện và chủ trì các đề tài nghiên cứu;  

- Có khả năng thu thập thông tin; 

- Có khả năng đưa ra những kết quả mới và có ý nghĩa khoa học. 

2.1.4. Kĩ năng tư duy theo hệ thống 

- Có khả năng tư duy logic và phân tích, tổng hợp vấn đề; 

- Có khả năng hệ thống hóa kiến thức và truyền đạt lại cho người khác một các 

hiệu quả. 

2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh 

- Nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân với xã hội và cơ quan công tác; 

- Nắm bắt được nhu cầu xã hội với kiến thức khoa học chuyên ngành và có khả 

năng truyền đạt lại nhận thức của mình cho người khác. 

2.1.6. Bối cảnh tổ chức 

- Phân tích được đặc điểm và tình hình đơn vị; 

- Xây dựng kế hoạch và phát triển đơn vị; 

- Tạo được mối liên hệ với các đối tác chủ yếu; 

- Xây dựng và tổ chức xemina và làm việc theo nhóm. 

2.1.7. Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn 

- Có năng lực sư phạm, giảng dạy đại học và sau đại học; 

- Có năng lực nghiên cứu khoa học và công bố kết quả khoa học; 

- Có kĩ năng tiếp thu công nghệ mới; 

- Có kĩ năng quản lí đề tài và chủ trì đề tài. 

2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp 

- Có kĩ năng sử dụng kiến thức trong công tác; 
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- Có kĩ năng thiết kế dự án chuyên ngành; 

- Có kĩ năng sáng tạo các phương án, dự án mới; 

- Có kĩ năng tiếp tục tự đào tạo, phát triển và bồi dưỡng chuyên môn 

2.2. Kĩ năng mềm 

2.2.1. Kĩ năng cá nhân 

- Có kĩ năng học và tự học. 

- Thích ứng nhanh với công việc và sự thay đổi trong công việc; 

- Có kĩ năng sống hòa nhập với môi trường và đồng nghiệp. 

2.2.2. Kĩ năng làm việc theo nhóm 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm; 

- Xây dựng và điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

- Liên kết được các nhóm. 

2.2.3. Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ 

- Có kĩ năng tham khảo tài liệu tiếng Anh chuyên ngành; 

- Có khả năng trình bày báo cáo, viết các bài báo bằng tiếng Anh; 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

2.2.4. Kĩ năng quản lí và lãnh đạo 

- Tổ chức phân công công việc trong đơn vị; 

- Đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể;  

- Liên kết được các đối tác đối thủ. 

2.2.5. Kĩ năng về tin học văn phòng 

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản . 

3. Về năng lực 

3.1. Những ví trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

- Tiến sĩ chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học có khả năng biên soạn giáo 

trình và giảng dạy các môn Toán học cơ bản và các môn thuộc chuyên ngành Cơ sở 

toán học cho tin học ở các trường Đại học và Cao đẳng; 

-  Có khả năng độc lập tổ chức nghiên cứu và ứng dụng Toán học theo hướng 

chuyên ngành của mình ở các viện, trường đại học và các cơ quan nghiên cứu, sản 

xuất. 
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3.2. Yêu cầu kết quả thực hiện công việc 

Có khả năng tổ chức thực hiện công việc, đặt mục tiêu công việc và hoàn thành 

công việc chuyên môn tốt. 

4. Về phẩm chất đạo đức 

4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân  

Có phẩm chất đạo đức tốt, lễ độ, khiêm tốn, nhiệt tình, trung thực. 

4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  

Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc, đáng tin cậy trong công 

việc, nhiệt tình và say mê công việc. 

4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội 

Có trách nhiệm công dân và chấp hành pháp luật cao. Có ý thức bảo vệ Tổ quốc, 

đề xuất sáng kiến, giải pháp và vận động chính quyền, nhân dân tham gia bảo vệ Tổ 

quốc. 

Phần III. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạo 

a) Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 91 tín chỉ, trong đó: 

- Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:       21 tín chỉ 

+ Ngoại ngữ học thuật nâng cao:  04 tín chỉ 

+ Các học phần tiến sĩ:  09 tín chỉ 

 Bắt buộc: 06 tín chỉ 

 Tự chọn:  03/06 tín chỉ 

+ Các chuyên đề tiến sĩ 06/ 12 tín chỉ 

+ Tiểu luận tổng quan:  02 tín chỉ 

- Nghiên cứu khoa học (không tính số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong 

chương trình đào tạo) 

- Luận án tiến sĩ:  70 tín chỉ 

b) Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần 

    Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 121 tín chỉ, trong đó: 

- Các học phần bổ sung kiến thức:  30 tín chỉ 
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+ Khối kiến thức nhóm chuyên ngành:         15 tín chỉ 

 Bắt buộc: 09 tín chỉ 

 Tự chọn:  06/12 tín chỉ 

+ Khối kiến thức chuyên ngành:          15 tín chỉ 

 Bắt buộc: 09 tín chỉ 

 Tự chọn:  06/15 tín chỉ 

- Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:       21 tín chỉ 

+ Ngoại ngữ học thuật nâng cao:  04 tín chỉ 

+ Các học phần tiến sĩ:  09 tín chỉ 

 Bắt buộc: 06 tín chỉ 

 Tự chọn:  03/06 tín chỉ 

+ Các chuyên đề tiến sĩ 06/ 12tín chỉ 

+ Tiểu luận tổng quan:  02 tín chỉ 

- Nghiên cứu khoa học (không tính số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong 

chương trình đào tạo) 

- Luận án tiến sĩ:  70 tín chỉ 

c) Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành các học phần của 

chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ. 

 Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 127 tín chỉ, trong đó: 

- Các học phần bổ sung kiến thức:             36 tín chỉ 

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc): 06  tín chỉ 

+ Khối kiến thức nhóm chuyên ngành:         15 tín chỉ 

 Bắt buộc:  09 tín chỉ 

 Tự chọn:   06/12 tín chỉ 

+ Khối kiến thức chuyên ngành:              15 tín chỉ 

 Bắt buộc: 09 tín chỉ 

 Tự chọn:  06/15 tín chỉ 

- Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:          21 tín chỉ 

+ Ngoại ngữ học thuật nâng cao:  04 tín chỉ 
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+ Các học phần tiến sĩ:  09 tín chỉ 

 Bắt buộc: 06 tín chỉ 

 Tự chọn:  03/06 tín chỉ 

+ Các chuyên đề tiến sĩ 06/ 12 tín chỉ 

+ Tiểu luận tổng quan:  02 tín chỉ 

- Nghiên cứu khoa học (không tính số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong 

chương trình đào tạo) 

- Luận án tiến sĩ:  70 tín chỉ 



 12 

2. Khung chƣơng trình đào tạo 

2.1. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù 

hợp 

STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các 

học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN 

I.1 Các học phần tiến sĩ 9 
   

 

I.1.1 Bắt buộc 6 
   

 

1  MAT8180 

Một số vấn đề chọn lọc vê Khai 

phá dữ liệu 

Advanced Topics in Data Mining 

3 15  30  

2  MAT8181 

Một số vấn đề chọn lọc về lí 

thuyết tính toán 

Advanced Topics in the Theory of 

Computation 

3 15  30  

I.1.2 Tự chọn 3/6     

3  MAT8182 

Một số vấn đề chọn lọc về toán 

rời rạc và ứng dụng 

Advanced Topics in Discrete 

Mathematics and Applications 

3 15  30  

4  MAT8183 

Một số vấn đề chọn lọc về Tính 

toán khoa học 

Advanced Topics in Scientific 

Computing 

3 15  30  

I.2 
Ngoại ngữ học thuật nâng cao (chọn 1 trong 

các thứ tiếng sau): 
4     

5  

ENG 8001 

Tiếng Anh học thuật nâng cao 

Advanced English for Academic 

Purposes 

4   60  

RUS 8001 

Tiếng Nga học thuật nâng cao 

Advanced Russian For Academic 

Purposes 

4   60  

FRE 8001 

Tiếng Pháp học thuật nâng cao 

Advanced French For Academic 

Purposes 

4   60  

WES 8001 

Tiếng Đức học thuật nâng cao 

Advanced General For Academic 

Purposes 

4   60  

CHI 8001 

Tiếng Trung học thuật nâng cao 

Advanced Chinese For Academic 

Purposes 

4   60  

I.3 Các chuyên đề tiến sĩ 6/12 
   

 



 13 

STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các 

học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

6  MAT8183 

Một số vấn đề chọn lọc về tính 

toán khoa học 

Advanced Topics in Scientific 

Computing 

3 15  30  

7  MAT8184 

Một số vấn đề chọn lọc vê trí tuệ 

nhân tạo 

Advanced Topics in Artificial 

Intelligence 

3 15  30  

8  MAT8185 

Một số vấn đề chọn lọc về hệ 

thống tính toán 

Advanced Topics in Computing 

Systems 

3 15  30  

9  MAT8186 

Một số vấn đề chọn lọc về phát 

triển phần mềm và ngôn ngữ lập 

trình 

Advanced Topics in Software 

Development and Programming 

Languages 

3 15  30  

I.4 Tiểu luận tổng quan 2 
   

 

10  MAT8187 
Tiểu luận tổng quan  

Research Perspective Report 
2   30  

III 

PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức 

triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí 

chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn) 

IV PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

11  MAT9009 
Luận án tiến sĩ  

Ph.D thesis 
70 

   
 

  Tổng cộng 91     

 

2.2. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ ngành gần 

 

STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I 
PHẦN 1. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG (các học phần của chương trình đào tạo 

thạc sĩ) 

I.1 Khối kiến thức nhóm chuyên ngành 15     

I.1.1 Bắt buộc 9 
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STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1  ENG6001 
Tiếng Anh học thuật  

English for Academic Purposes 
   3     

2  MAT6082 
Học máy nâng cao 

Advanced Machine Learning 
3 25 10 10  

3  MAT6083 

Xêmina về các vấn đề chọn lọc 

trong Tin học  

Advanced Topics in Computer 

Science 

3 25 10 10  

I.1.2 Tự chọn 6/12 
   

 

4  MAT6088 

Một số vấn đề chọn lọc về trí tuệ 

nhân tạo 

Advanced Topics in Artificial 

Intelligence 

3 25 10 10  

5  MAT6084 
Độ phức tạp tính toán  

Computational Complexity 
3 25 10 10  

6  MAT6085 

Mật mã và An toàn dữ liệu nâng 

cao 

Advanced Cryptography and 

Data Security 

3 25 10 10  

7  MAT6086 

Một số vấn đề chọn lọc về Toán 

rời rạc và ứng dụng 

Advanced Topics in Discrete 

Mathematics and Applications 

3 25 10 10  

I.2 Khối kiến thức chuyên ngành 15     

I.2.1 Bắt buộc 9 
   

 

8  MAT6080 
Cơ sở dữ liệu nâng cao 

Advanced Database System 
3 25 10 10  

9  MAT6081 
Phân tích thuật toán 

Analysis of Algorithms  
3 25 10 10  

10  MAT6091 
Hệ thống phân tán 

Distributed Systems 
3 25 10 10  

I.2.2 Tự chọn 6/ 15 
   

 

11  MAT6087 
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên 

Natural Language Processing 
3 25 10 10  

12  MAT6089 
Mạng máy tính nâng cao và các 

dịch vụ mạng 
3 25 10 10  
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STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Advanced Computer Networks 

and Services  

13  MAT6090 
Các mô hình tương tranh 

Concurrent Models 
3 25 10 10  

14  MAT6092 
Điện toán đám mây 

Cloud Computing 
3 25 10 10  

15  MAT6093 

Một số vấn đề chọn lọc về phát 

triển phần mềm và ngôn ngữ lập 

trình 

Advanced Topics in Advanced 

Topics in Software Development 

and Programming Languages 

3 25 10 10  

II 
PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG 

QUAN 

II.1 Các học phần tiến sĩ 9 
   

 

II.1.1 Bắt buộc 6 
   

 

16  MAT8180 

Một số vấn đề chọn lọc vê Khai 

phá dữ liệu 

Advanced Topics in Data Mining 

3 15  30  

17  MAT8181 

Một số vấn đề chọn lọc về lí 

thuyết tính toán 

Advanced Topics in the Theory of 

Computation 

3 15  30  

II.1.2 Tự chọn 3/6     

18  MAT8182 

Một số vấn đề chọn lọc về toán 

rời rạc và ứng dụng 

Advanced Topics in Discrete 

Mathematics and Applications 

3 15  30  

19  MAT8183 

Một số vấn đề chọn lọc về Tính 

toán khoa học 

Advanced Topics in Scientific 

Computing 

3 15  30  

II.2 
Ngoại ngữ học thuật nâng cao (chọn 1 trong 

các thứ tiếng sau): 
4     

20  

ENG 8001 

Tiếng Anh học thuật nâng cao 

Advanced English for Academic 

Purposes 

4   60  

RUS 8001 

Tiếng Nga học thuật nâng cao 

Advanced Russian For Academic 

Purposes 

4   60  
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STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

FRE 8001 

Tiếng Pháp học thuật nâng cao 

Advanced French For Academic 

Purposes 

4   60  

WES 8001 

Tiếng Đức học thuật nâng cao 

Advanced General For Academic 

Purposes 

4   60  

CHI 8001 

Tiếng Trung học thuật nâng cao 

Advanced Chinese For Academic 

Purposes 

4   60  

II.3 Các chuyên đề tiến sĩ 6/12     

21  MAT8183 

Một số vấn đề chọn lọc về Tính 

toán khoa học 

Advanced Topics in Scientific 

Computing 

3 15  30  

22  MAT8184 

Một số vấn đề chọn lọc vê trí tuệ 

nhân tạo 

Advanced Topics in Artificial 

Intelligence 

3 15  30  

23  MAT8185 

Một số vấn đề chọn lọc về hệ 

thống tính toán 

Advanced Topics in Computing 

Systems 

3 15  30  

24  MAT8186 

Một số vấn đề chọn lọc về phát 

triển phần mềm và ngôn ngữ lập 

trình 

Advanced Topics in Software 

Development and Programming 

Languages 

3 15  30  

II.4 Tiểu luận tổng quan 2 
   

 

25  MAT8187 
Tiểu luận tổng quan  

Research Perspective Report 
2   30  

III 

PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức 

triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí 

chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn) 

IV PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

26  MAT9009 
Luận án tiến sĩ 

Ph.D thesis 
70 

   
 

  Tổng cộng 127     
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2.3. Khung chương trình dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ 

STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I 
PHẦN 1. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG (các học phần của chương trình đào tạo 

thạc sĩ) 

I.1 Khối kiến thức chung 6     

1  CTP5001 
Triết học 

Philosophy 
2    

 

2  ENG5001 
Tiếng Anh cơ bản  

General English 
4     

I.2 Khối kiến thức nhóm chuyên ngành 15     

I.2.1 Bắt buộc 9 
   

 

3  ENG6001 
Tiếng Anh học thuật  

English for Academic Purposes 
   3     

4  MAT6082 
Học máy nâng cao 

Advanced Machine Learning 
3 25 10 10  

5  MAT6083 

Xêmina về các vấn đề chọn lọc 

trong Tin học  

Advanced Topics in Computer 

Science 

3 25 10 10  

I.2.2 Tự chọn 6/12 
   

 

6  MAT6088 

Một số vấn đề chọn lọc về trí tuệ 

nhân tạo 

Advanced Topics in Artificial 

Intelligence 

3 25 10 10  

7  MAT6084 
Độ phức tạp tính toán  

Computational Complexity 
3 25 10 10  

8  MAT6085 

Mật mã và An toàn dữ liệu nâng 

cao 

Advanced Cryptography and 

Data Security 

3 25 10 10  

9  MAT6086 

Một số vấn đề chọn lọc về Toán 

rời rạc và ứng dụng 

Advanced Topics in Discrete 

Mathematics and Applications 

3 25 10 10  

I.3 Khối kiến thức chuyên ngành 15     



 18 

STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I.3.1 Bắt buộc 9 
   

 

10  MAT6080 
Cơ sở dữ liệu nâng cao 

Advanced Database System 
3 25 10 10  

11  MAT6081 
Phân tích thuật toán 

Analysis of Algorithms  
3 25 10 10  

12  MAT6091 
Hệ thống phân tán 

Distributed Systems 
3 25 10 10  

I.3.2 Tự chọn 6/ 15 
   

 

13  MAT6087 
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên 

Natural Language Processing 
3 25 10 10  

14  MAT6089 

Mạng máy tính nâng cao và các 

dịch vụ mạng 

Advanced Computer Networks 

and Services  

3 25 10 10  

15  MAT6090 
Các mô hình tương tranh 

Concurrent Models 
3 25 10 10  

16  MAT6092 
Điện toán đám mây 

Cloud Computing 
3 25 10 10  

17  MAT6093 

Một số vấn đề chọn lọc về phát 

triển phần mềm và ngôn ngữ lập 

trình 

Advanced Topics in Advanced 

Topics in Software Development 

and Programming Languages 

3 25 10 10  

II 
PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG 

QUAN 

II.1 Các học phần tiến sĩ 9 
   

 

II.1.1 Bắt buộc 6 
   

 

18  MAT8180 

Một số vấn đề chọn lọc vê Khai 

phá dữ liệu 

Advanced Topics in Data Mining 

3 15  30  

19  MAT8181 

Một số vấn đề chọn lọc về lí 

thuyết tính toán 

Advanced Topics in the Theory of 

Computation 

3 15  30  

II.1.2 Tự chọn 3/6     

20  MAT8182 
Một số vấn đề chọn lọc về toán 

rời rạc và ứng dụng 
3 15  30  
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STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Advanced Topics in Discrete 

Mathematics and Applications 

21  MAT8183 

Một số vấn đề chọn lọc về Tính 

toán khoa học 

Advanced Topics in Scientific 

Computing 

3 15  30  

II.2 
Ngoại ngữ học thuật nâng cao (chọn 1 trong 

các thứ tiếng sau): 
4     

22  

ENG 8001 

Tiếng Anh học thuật nâng cao 

Advanced English for Academic 

Purposes 

4   60  

RUS 8001 

Tiếng Nga học thuật nâng cao 

Advanced Russian For Academic 

Purposes 

4   60  

FRE 8001 

Tiếng Pháp học thuật nâng cao 

Advanced French For Academic 

Purposes 

4   60  

WES 8001 

Tiếng Đức học thuật nâng cao 

Advanced General For Academic 

Purposes 

4   60  

CHI 8001 

Tiếng Trung học thuật nâng cao 

Advanced Chinese For Academic 

Purposes 

4   60  

II.3 Các chuyên đề tiến sĩ 6/12     

23  MAT8183 

Một số vấn đề chọn lọc về Tính 

toán khoa học 

Advanced Topics in Scientific 

Computing 

3 15  30  

24  MAT8184 

Một số vấn đề chọn lọc vê trí tuệ 

nhân tạo 

Advanced Topics in Artificial 

Intelligence 

3 15  30  

25  MAT8185 

Một số vấn đề chọn lọc về hệ 

thống tính toán 

Advanced Topics in Computing 

Systems 

3 15  30  

26  MAT8186 

Một số vấn đề chọn lọc về phát 

triển phần mềm và ngôn ngữ lập 

trình 

Advanced Topics in Software 

Development and Programming 

Languages 

3 15  30  

II.4 Tiểu luận tổng quan 2 
   

 

27  MAT8187 
Tiểu luận tổng quan 

Research Perspective Report 
2   30  
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STT 
Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

III 

PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức 

triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí 

chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn) 

IV PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

28  MAT9009 
Luận án tiến sĩ 

Ph.D thesis 
70 
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