
HK6

HK5

HK4

HK3

HK2

HK1
214101
Tin học

đại cương (3)

214321
Lập trình cơ 

bản (4)

Lập trình
nâng cao (4)

214242
Nhập môn Hệ 
Điều Hành (3)

Lập trình
Web (4)

Lập trình
mạng (4)

Cấu trúc
máy tính (2)

Thiết kế
hướng đối 
tượng (4)

Mạng máy tính 
cơ bản (3)

Cấu trúc
dữ liệu (4)

Nhập môn 
cơ sở dữ liệu (4)

Hệ Điều Hành
nâng cao (3)

Phân tích và 
thiết kế HTTT 

(4)

Nhập môn công 
nghệ phần mềm 

(3)

Giao tiếp người 
máy (3)

Quản trị mạng 
(3)

Bảo mật mạng 
và hệ thống (3)

Mạng máy 
tính nâng cao 

(4)

Hệ quản trị 
CSDL (3)

An toàn và 
bảo mật HTTT 

(3)

Hệ thống thông tin 
địa lý (3)

Thương mại
điện tử (4)

Data 
Warehouse 

(4)

Đảm bảo chất 
lượng và kiểm thử 

phần mềm (3)

Lập trình 
.NET (4)

Lập trình
mạng nâng cao 

(4)

Hệ thống thông 
tin quản lý (3)

Chuyên đề 
mã nguồn mở 

(4)

Chuyên đề 
Công nghệ phần 

mềm (3)

Chuyên đề 
Hệ thống 

thông tin (4)

Chuyên đề 
Mạng máy tính 

và truyền thông (4)

Chuyên đề 
Oracle (4)

Giải pháp mạng 
cho doanh nghiệp 

(4)

Chuyên đề 
Java (4)

Chuyên đề 
Web (4)

201108
Toán CC 1 

(3)

201109
Toán CC 2

(3)

202501
GD Thể chất 1

(1)

Quân sự
(6)

Toán rời rạc 
(3)

GD Thể chất 2
(1)

Anh Văn 1 
(5)

Đường lối CM 
của VN (3)

Anh Văn 2 
(5)

Tư tưởng 
HCM (2)

Marketing CB
(2)

Luận văn TN 
(6)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hệ Cao Đẳng chính quy

NLCB
Mac Lenin (5)

Đồ án CN 
Mạng (2)

Đồ án CN 
HTTT (2)

Đồ án CN 
CNPM (2)

Môn học tự chọn chuyên ngành HTTT

Môn học tự chọn chuyên ngành mạng

Môn học tự chọn chuyên ngành CNPM

Môn học trước

Môn học bắt buộc

Môn học tự chọn

Kỹ năng
giao tiếp (2)

Pháp luật
đại cương (2)

Khoa học
môi trường (2)


