
  

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

KHOA CÔNG NGHỆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BẢN MÔ TẢ 
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

 
I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 Căn cứ Quyết định số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, Chương 
trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa được mô tả như sau: 
1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên chương trình (tiếng Việt) Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 

Tên chương trình (tiếng Anh) Automation and control engineering 

Mã số ngành đào tạo 8520216 

Trường cấp bằng Trường Đại học Cần Thơ 

Tên gọi văn bằng Bằng thạc sĩ 

Trình độ đào tạo Thạc sĩ 

Số tín chỉ yêu cầu 60 tín chỉ 

Hình thức đào tạo Chính quy 

Thời gian đào tạo 02 năm 

Đối tượng tuyển sinh Có bằng đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, 
chuyên ngành đăng ký dự thi. (Nếu là ngành gần thì 
cần xem xét học bổ sung kiến thức các môn tương ứng 
theo quy định. Các ngành kỹ thuật khác sẽ do Hội 
đồng tuyển sinh xem xét hồ sơ và quyết định) 

Thang điểm đánh giá Thang điểm 4 (quy ra thang điểm 10) 

Điều kiện tốt nghiệp - Tích lũy đủ các học phần và số TC quy định trong 
CTĐT; điểm TBCTL các học phần trong chương trình đào 
tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc đạt từ 2,0 
trở lên (theo thang điểm 4);  
- Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam hoặc tương đương; 
- Điểm luận văn đạt từ 5,5 điểm trở lên; 
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ 
luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 
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Vị trí việc làm - Làm việc tại các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; hợp tác xây dựng và 
phát triển các dự án thuộc khoa học và công nghệ với 
các cơ quan – sở ban ngành ở các tỉnh ĐBSCL. 
- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp về chuyên ngành Kỹ 
thuật điều khiển và tự động hóa. 
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, chủ 
trì, thực hiện các đề tài khoa học kỹ thuật và công nghệ. 

Khả năng học tập, nâng cao 
trình độ sau khi tốt nghiệp 

Học viên sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Điều 
khiển và Tự động hóa có thể tiếp tục học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn nghề nghiệp thông qua việc: 
- Tham gia các khóa học bồi dưỡng nâng cao ngắn 
hạn trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực rộng của 
ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. 
- Theo học ở bậc Tiến sỹ ngành Kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hóa hoặc các ngành gần khác như Kỹ 
thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, ...  tại các 
viện/trường đại học trong và ngoài nước. 

Tham khảo khi xây dựng 
chương trình đào tạo 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hóa, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ 
Chí Minh 
- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hóa, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hóa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP. Hồ Chí Minh 

Thông tin về đánh giá, kiểm 
định chương trình đào tạo 

- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt 
chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. 

Thời gian cập nhật bản mô tả Tháng 02 năm 2021 

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo 
2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa nhằm trang 
bị cho các thạc sĩ kiến thức chuyên môn vững vàng về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 
năng lực chuyên môn cao với khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề, triển khai các ứng dụng 
và thực hiện nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; có khả năng 
nắm bắt được xu thế phát triển công nghệ liên quan đến ngành và liên ngành; có năng lực 
làm việc độc lập, sáng tạo; và có nền tảng tốt cho việc học tập nghiên cúu sinh sau này. 
2.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo:  
a. Kiến thức tổng quát và chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điều khiển - tự động hóa; 
b. Năng lực phát hiện, phân tích vấn đề; đề xuất giải pháp khả thi nhằm hỗ trợ cho 

việc nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống điều khiển, tự động 
hóa quá trình sản xuất; 
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c. Năng lực phối hợp thực hiện các nghiên cứu, triển khai ứng dụng với các chuyên 
gia liên ngành, đa ngành. 

d. Khả năng truyền đạt tri thức, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với 
các chuyên gia trong ngành và các đối tượng khác.… 

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
Hoàn thành chương trình đào tạo người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ và trách nhiệm như sau:  
3.1. Kiến thức 
3.1.1. Phần kiến thức chung  

a. Vận dụng sáng tạo các nguyên lý về triết học Mác-Lênin trong chuyên môn và công việc 
b. Sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong chuyên môn và công việc...  

3.1.2. Phần kiến thức cơ sở 
a. Vận dụng được các phương pháp thực hiện nghiên cứu phù hợp và trình bày được 

các báo cáo khoa học; 
b. Hiểu biết các công nghệ hiện đại thuộc lĩnh vực chuyên môn; 
c. Lập trình và triển khai ứng dụng trên các hệ thống nhúng;… 

3.1.3. Phần kiến thức chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp 
a. Xây dựng các phương pháp điều khiển hiện đại như: điều khiển tối ưu, điều khiển 

thông minh, tính toán mềm, lập trình điều khiển robot, … nhằm phát triển và 
nâng cao năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; 

b. Tổng hợp được các phương pháp phân tích, thiết kế, nhận dạng, mô phỏng và 
điều khiển hệ thống ở cấp độ thạc sĩ nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu, thiết kế, 
lắp đặt và vận hành các hệ thống điều khiển, tự động hóa quá trình sản xuất.… 

3.2. Kỹ năng 
3.2.1. Kỹ năng cứng  

a. Phát hiện, đề xuất giải pháp khả thi, thực hiện các hướng nghiên cứu và ứng dụng 
tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, … phù hợp với 
nhu cầu phát triển kinh tế cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; 

b. Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu; phát triển và sử dụng các công nghệ 
tự động hóa một cách sáng tạo trong lĩnh vực trong Kỹ thuật điều khiển và Tự 
động hóa; 

c. Tư vấn, thiết kế, chủ trì, triển khai các dự án tự động điều khiển và tự động hóa 
phục vụ công cuộc phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa của vùng ĐBSCL, 
cũng như trên cả nước.... 

3.2.2. Kỹ năng mềm  
a. Nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành 

và với những người khác; 
b. Tổ chức, quản lý các hoạt động mang tính chuyên môn; 
c. Phối hợp thực hiện các nghiên cứu, triển khai ứng dụng với các chuyên gia liên 

ngành, đa ngành. 
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3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm cá nhân 
a. Nghiên cứu độc lập và viết bài báo/báo cáo khoa học; 
b. Thích nghi với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự thay đổi của xã hội; 
c. Đánh giá, kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. 

3.4. Ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn 
         Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam hoặc tương đương  
4. Các tiêu chí liên quan tuyển sinh 
4.1. Đối tượng và điều kiện dự thi: 

4.1.1. Về văn bằng và điều kiện dự thi: người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều 
kiện sau đây: 

a) Tốt nghiệp đại thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký 
dự thi; 

b) Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình 
độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức; 

c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào ngành, 
chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý sau khi đã học 
bổ sung kiến thức; và phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực đăng ký dự thi; 

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công 
nhận theo quy định hiện hành.  

4.1.2. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo 
trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.  

4.1.3. Có đủ sức khỏe để học tập.  
4.2. Ngành tuyển sinh 

4.2.1. Ngành đúng, phù hợp: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
4.2.2. Ngành gần:  
- Kỹ thuật cơ - điện tử (7520114); Kỹ thuật điện, điện tử (7520201); Kỹ thuật điện 
tử - viễn thông (7520207); Kỹ thuật y sinh (7520212); Kỹ thuật cơ khí (7520103) 
- Các ngành khác do hội đồng chuyên môn xem xét và quyết định cho từng trường 
hợp cụ thể. 

4.3. Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần:  
- Số học phần: 01; tổng tín chỉ: 03 
- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 
1) Lý thuyết điều khiển tự động (CT377): 03 tín chỉ  

4.4. Môn thi tuyển sinh:  
1. Lý thuyết điều khiển tự động 
2. Toán kỹ thuật 
3. Ngoại ngữ  
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5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần 

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

Mục 
tiêu  
đào  
tạo 

 

Chuẩn đầu ra (3) 
Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
cá nhân (3.3) 

Ng. 
ngữ 
(3.4) 

Phần kiến thức 
chung (3.1.1) 

Phần kiến thức 
cơ sở (3.1.2) 

Phần kiến thức 
chuyên ngành và 

luận văn tốt nghiệp 
(3.1.3) 

Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

a b a b c a b a b c a b c a b c  
2.2a x x   x x x          x 
2.2b   x x x x x x x x     x x  
2.2c    x x   x x x   x  x   
2.2d  x         x x x x x x x 
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5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Học phần 

Chuẩn đầu ra (3) 
Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 

Năng lực tự chủ và 
trách nhiệm cá nhân 

(3.3) 

Ng. 
ngữ 

(3.4) Phần kiến thức 
chung (3.1.1) 

Phần kiến thức 
cơ sở (3.1.2) 

Phần kiến 
thức chuyên 

ngành và luận 
văn tốt nghiệp 

(3.1.3) 

Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b a b c a b c a b c  
Phần kiến thức chung 
1  ML605 Triết học x              x  x 
2   Ngoại ngữ (Anh văn/Pháp văn)  x                

Phần kiến thức cơ sở  
3  CNT610 Phương pháp NCKH - CN   x     x x  x x x x    
4  CNT611 Phương pháp viết bài báo khoa học   x        x x x x  x  
5  CN645 Phương pháp số trong kỹ thuật    x  x   x         
6  CNT612 Công nghệ 4.0    x    x x x x  x  x   
7  CNH602 Môi trường và năng lượng sạch    x    x x x   x  x   
8  CN601 Ngôn ngữ lập trình nâng cao    x x   x  x        
9  CN606 Vi điều khiển và hệ thống nhúng    x x   x  x        
10  CN603 Hệ điều khiển phi tuyến    x  x x x  x        
11  CN604 Điều khiển hệ đa biến    x  x x x  x        
12  CN617 Tự động hóa quá trình công nghệ    x x  x x x x     x x  

Phần kiến thức chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp 
13  CN607 Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống    x x x x x  x      x  
14  CN609 Động lực học và điều khiển robot    x x x x x x x   x  x   
15  CNT613 Điều khiển thông minh    x  x x x x x        
16  CNT604 Kỹ thuật hệ thống   x    x x x x x x x     
17  CNT614 Chuyên đề nghiên cứu   x x x x x x x x x x x x x x  
18  CN608 Điều khiển số hệ thống động    x  x x x x x        
19  CN611 Điều khiển tối ưu    x  x x x x x        
20  CN612 Thị giác máy tính - Công nghệ    x x   x x x   x     
21  CN614 Điều khiển thích nghi và bền vững    x  x x x x x     x   
22  CN615 SCADA: Phân tích và thiết kế    x x  x x x x   x   x  
23  CNT603 Kỹ thuật định vị toàn cầu    x x        x  x   
24  CNT606 Mạng truyền thông công nghiệp nâng cao    x x   x x x   x  x x  
25  CN616 Công nghệ sau thu hoạch    x x   x x x   x  x x  

26  CND600 Điện tử công suất ứng dụng cho năng 
lượng tái tạo    x    x  x   x  x   

27  CNT000 Luận văn tốt nghiệp   x x x x x x x x x x x x x x x 

 



8  

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  
 Căn cứ Quyết định số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ (thạc sĩ/tiến sĩ), 
Chương trình dạy học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, được mô tả như sau: 
1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Tổng số tín chỉ toàn khóa: 60 tín chỉ 
Phần kiến thức chung: Triết học, 3 tín chỉ (bắt buộc) + Ngoại ngữ (tự học) 
Phần kiến thức cơ sở: 12 tín chỉ (bắt buộc: 6 tín chỉ; tự chọn: 6 tín chỉ) 
Phần kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ (bắt buộc: 17 tín chỉ; tự chọn: 13 tín chỉ) 
Và luận văn tốt nghiệp: 15 tín chỉ (bắt buộc) 

2. Khung chương trình đào tạo  

TT Mã số HP Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

HP 
tiên 

quyết 

HK 
thực 
hiện 

Phần kiến thức chung 
1 ML605 Triết học 3 X     I, II 
2  Ngoại ngữ: Học viên có thể chọn 1 trong 3 cách sau: 

 - Nộp chứng chỉ B1 do các cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép;  
 - Nộp văn bằng ngoại ngữ được quy định trong Quy chế đào tạo thạc sĩ của 

Bộ GD&ĐT; 
 - Tham gia học phần ngoại ngữ do Trường tổ chức riêng cho học viên cao học 

theo quy định.  
Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC; Tự chọn: 0 TC) 
Phần kiến thức cơ sở  
3 CNT610 Phương pháp nghiên cứu  

khoa học - Công nghệ 
2 X  30   I, II 

4 CNT611 Phương pháp viết bài báo khoa học 1 X  15    
5 CN645 Phương pháp số trong kỹ thuật 3 X  30 30  I, II 
6 CNT612 Công nghệ 4.0 3  X 45   I, II 
7 CNH602 Môi trường và năng lượng sạch 3  X 45    
8 CN616 Công nghệ sau thu hoạch 3  X 45   I, II 
9 CN603 Hệ điều khiển phi tuyến 3  X 45   I, II 
10 CN604 Điều khiển hệ đa biến 3  X 45   I, II 
11 CN617 Tự động hóa quá trình công nghệ 3  X 45   I, II 
Cộng: 12 TC (Bắt buộc 6 TC; Tự chọn: 6 TC) 
Phần kiến thức chuyên ngành 
12 CN601 Ngôn ngữ lập trình nâng cao 3 X  30 30  I, II 
13 CN607 Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống 3 X  30 30  I, II 
14 CN609 Động lực học và điều khiển robot 3 X  30 30  I, II 
15 CNT613 Điều khiển thông minh 3 X  30 30  I, II 
16 CNT604 Kỹ thuật hệ thống 3 X  30 30  I, II 
17 CNT614 Chuyên đề nghiên cứu 2 X   60  I, II 
18 CN606 Vi điều khiển và hệ thống nhúng 3  X 30 30  I, II 
19  CN608 Điều khiển số hệ thống động 3  X 45   I, II 
20  CN611 Điều khiển tối ưu 3  X 30 30  I, II 
21 CN612 Thị giác máy tính công nghệ 3  X 30 30  I, II 
22 CN614 Điều khiển thích nghi và bền vững 3  X 45   I, II 
23 CN615 SCADA: Phân tích và thiết kế 3  X 30 30  I, II 
24 CNT603 Kỹ thuật định vị toàn cầu 2  X 15 30  I, II 
25 CNT606 Mạng truyền thông công nghiệp 

nâng cao 
2  X 30   I, II 
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TT Mã số HP Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

HP 
tiên 

quyết 

HK 
thực 
hiện 

26 CND600 Điện tử công suất ứng dụng cho 
năng lượng tái tạo 

2  X 30    

Cộng: 30 TC (Bắt buộc: 17 TC; Tự chọn: 13 TC) 
Phần luận văn tốt nghiệp 
27 CNT000 Luận văn tốt nghiệp 15 X     I, II 
  Tổng cộng 60 41 19     

3. Kế hoạch dạy học  

TT Mã số HP Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

HP 
tiên 

quyết 
Ghi chú 

Học kỳ 1 
1 ML605 Triết học 3 x      
2 CNT610 Phương pháp nghiên cứu  

khoa học - Công nghệ 
2 x  

30   
 

3 CN645 Phương pháp số trong kỹ thuật 3 x  45    
4 CNT612 Công nghệ 4.0 3  x 45   Nhóm 

học phần 
tự chọn 

cho phần 
Kiến thức 
cơ sở (6 
tín chỉ)  

5 CNH602 Môi trường và năng lượng sạch 3  x 45   
6 CN616 Công nghệ sau thu hoạch 3  x 45   
7 CN603 Hệ điều khiển phi tuyến 3  x 45   
8 CN604 Điều khiển hệ đa biến 3  x 45   
9 CN617 Tự động hóa quá trình công nghệ 3  x 45   
Học kỳ 2 
1 CN601 Ngôn ngữ lập trình nâng cao 3 x      
2 CNT613 Điều khiển thông minh 3 x  30 30   
3 CN606 Vi điều khiển và hệ thống nhúng 3  x 45   

Nhóm 
học phần 
tự chọn 

cho phần 
Kiến thức 

chuyên 
ngành (13 

tín chỉ) 

4 CN608 Điều khiển số hệ thống động 3  x 45   
5 CN611 Điều khiển tối ưu 3  x 30 30  
6 CN612 Thị giác máy tính - Công nghệ 3  x 30 30  
7 CN614 Điều khiển thích nghi và bền 

vững 
3  x 45   

8 CN615 SCADA: Phân tích và thiết kế 3  x 30 30  
9 CNT603 Kỹ thuật định vị toàn cầu 2  x 15 30  
10 CNT606 Mạng truyền thông công nghiệp 

nâng cao 
2  x 30   

11 CND600 Điện tử công suất ứng dụng cho 
năng lượng tái tạo 

2  x 30   

Học kỳ 3 
1 CNT611 Phương pháp viết bài báo cáo 

khoa học 
1 x  15 

  
 

2 CN607 Mô hình hóa và nhận dạng hệ 
thống 

3 x  30 30 
 

 

3 CN609 Động lực học và điều khiển robot 3 x  30 30   
4 CNT604 Kỹ thuật hệ thống 3 x  30 30   
5 CNT614 Chuyên đề nghiên cứu 2 x   60   
6 CN606 Vi điều khiển và hệ thống nhúng 3  x 45   Nhóm 

học phần 
tự chọn 

cho phần 
Kiến thức 

7 CN608 Điều khiển số hệ thống động 3  x 45   
8 CN611 Điều khiển tối ưu 3  x 30 30  
9 CN612 Thị giác máy tính - Công nghệ 3  x 30 30  
10 CN614 Điều khiển thích nghi và bền vững 3  x 45   
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TT Mã số HP Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

HP 
tiên 

quyết 
Ghi chú 

11 CN615 SCADA: Phân tích và thiết kế 3  x 30 30  chuyên 
ngành (13 

tín chỉ) 
12 CNT603 Kỹ thuật định vị toàn cầu 2  x 15 30  
13 CNT606 Mạng truyền thông công nghiệp 

nâng cao 
2  x 30   

14 CND600 Điện tử công suất ứng dụng cho 
năng lượng tái tạo 

2  x 30   

Học kỳ 4 
1  Luận văn tốt nghiệp 15       

4. Mô tả tóm tắt các học phần  

TT  Mã số 
HP 

Tên  
học phần 

 Số  
tín 
 chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị  

giảng dạy 
học phần 

1 ML605 Triết học  3 Học phần cung cấp các nội dung về đặc trưng của triết học 
phương Tây, triết học phương Đông (trong đó có tư tưởng 
triết học Việt Nam, ơ mức độ giản lược nhất) và triết học 
Mác; nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin trong giai 
đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của 
nó; quan hệ tương hỗ giữa triết học đối với sự phát triển khoa 
học và đối với việc nhận thức, giảng dạy và nghiên cứu các 
đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; 
phân tích những vấn đề về vai trò của các khoa học đối với 
đời sống xã hội. 

Khoa Khoa 
học chính trị 

2 CNT610 Phương 
pháp nghiên 
cứu khoa 
học - Công 
nghệ 

2 Học phần giúp người học có được những kiến thức, kỹ 
năng và thái độ cần thiết để có thể tổ chức thực hiện nghiên 
cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học – công nghệ với nội 
dung cụ thể như: Đại cương vê nghiên cứu khoa học, phương 
pháp lựa chọn đề tài NCKH, phương pháp và các bước thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cách lược khảo và phân tích 
tài liệu tham khảo; phương pháp phân tích vấn đề khoa học, 
giả thuyết khoa học, luận điểm - luận cứ khoa học; phương 
pháp chứng minh luận điểm, viết và trình bày kết quả nghiên 
cứu qua báo cáo khoa học, luận văn thạc sĩ 

Khoa Công 
Nghệ 

3 CNT611  Phương 
pháp viết 
bài báo 
khoa học 

1 Học phần giúp người học có được những kiến thức, kỹ 
năng và thái độ cần thiết để viết được một bài báo khoa học 
trong lĩnh vực khoa học – công nghệ đăng trong tạp chí trong 
nước và quốc tế. Các nội dung cụ thể như: Đại cương vê các 
dạng bài báo khoa học; Mục đích của việc công bố bài báo 
khoa học; phương pháp viết một bài báo khoa học; cách lược 
khảo và phân tích, trích dẫn tài liệu tham khảo; phương pháp 
viết tóm tắt (abstract), từ khóa (key words), phần giới thiệu 
(introduction), phương pháp nghiên cứu, kết quả - thảo luận 
(results – discussion), kết luận (conclusion) cho một bài báo 
đăng tạp chí trong nước và tạp chí quốc tế. 

Khoa Công 
Nghệ 

4 CN645 Phương 
pháp số 
trong kỹ 
thuật 

3 Cung cấp những kiến thức cơ sở lẫn chuyên sâu về các 
phương pháp số trong tính toán kỹ thuật gồm phương pháp 
phần tử hữu hạn, phương pháp tối ưu và các phương pháp 
tính toán mềm hiện đại được áp dụng trong kỹ thuật. Trên cơ 
sở môn học này, học viên có thể chủ động giải quyết các bài 
toán thường gặp trong thực tế bằng các phương pháp hiện đại 
sử dụng công cụ máy tính có tính linh hoạt và độ tin cậy cao. 
Ngoài ra học viên có khả năng nghiên cứu chuyên sâu trong 
chuyên môn làm nền tảng cho việc học tập nghiên cứu sinh 
sau này. 

Khoa Công 
Nghệ 
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5 CNT612 Công nghệ 
4.0 

3 - Học phần này nhằm cung cấp cho người học các kiến 
thức cơ bản về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
(Industry 4.0), kiến thức về các lĩnh vực và công nghệ nền 
tảng của Industry 4.0, kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt 
động của một hệ thống IoT cùng các vấn đề có liên quan, 
hiểu biết về các cơ hội và thách thức trong thời đại Industry 
4.0, kiến thức về việc ứng dụng Industry 4.0 trong sản xuất 
và đời sống. Bêncạnh đó, người học cũng được trang bị một 
số kỹ năng cơ bản trong việc đề xuất/xây dựng giải pháp 
công nghệ IoT cho một bài toán ứng dụng cụ thể. 

- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2b, 6.2.1c, 6.2.2a, và 
6.3a/b trong CTĐT bậc cao học, các ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy; đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2d, 6.2.2a 
trong CTĐT bậc cao học ngành Kỹ thuật điện; đáp ứng 
chuẩn đầu ra 6.1.2b, 6.2.1c trong CTĐT bậc cao học ngành 
Kỹ thuật hóa học; đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2b, 6.2.1a, 
6.2.2a, 6.3b trong CTĐT bậc cao học ngành Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa. 

Khoa Công 
Nghệ 

6 CNH602 Môi trường 
và năng 
lượng sạch 

3 Học phần sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức về năng 
lượng và tác động môi trường của năng lượng hóa thạch cũng 
như vai trò của năng lượng tái tạo trong việc bảo vệ môi 
trường. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được cung cấp các 
kiến thức về các khái niệm, các công nghệ khai thác và ứng 
dụng của năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng 
mặt trời, năng lượng sinh khối, ethanol, nhiên liệu sinh học, 
pin nhiên liệu, thủy điện,... 

Khoa Công 
Nghệ 

7 CN616 Công nghệ 
sau thu 
hoạch 

3 - Học phần công nghệ sau thu hoạch cung cấp cho học 
viên những kiến thức về công nghệ sau thu hoạch các loại 
nông sản thực phẩm, các quy trình công nghệ và các thiết bị 
sau thu hoạch. Học viên sẽ tiếp thu kiến thức liên quan: các 
quy trình công nghệ và thiết bị sau thu hoạch lúa gạo, rau 
quả, nông sản thực phẩm khác; các phương pháp đánh giá tổn 
thất sau thu hoạch; phương pháp phân tích đánh giá các chỉ 
tiêu liên quan đến chất lượng nông sản phẩm từ công đoạn 
thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, chế biến đến bảo quản và tồn 
trữ, tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, học viên có thể vận dụng để 
thiết kế các hệ thống điều khiển tự động phù hợp; ứng dụng 
và giải quyết, đánh giá các vấn đề liên quan hoạt động công 
nghệ và thiết bị sau thu hoạch. 

- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2.b,c; 6.2.1.a,b,c; 
6.2.2.c, 6.3.b,c trong CTĐT bậc cao học ngành Kỹ thuật điều 
khiển và TĐH. 

Khoa Công 
Nghệ 

8 CN603 Hệ điều 
khiển phi 
tuyến 

3 Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở; sẽ cung cấp cho 
học viên các nội dung về phân tích hệ thống phi tuyến như 
phương pháp mặt phẳng pha, lý thuyết ổn định Lyapunov và 
các lý thuyết điều khiển hệ thống phi tuyến như điều khiển 
bền vững, điều khiển thích nghi. 

Khoa Công 
Nghệ 

9 CN604 Điều khiển 
hệ đa biến 

3 Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở; sẽ cung cấp cho 
học viên các nội dung về phương pháp phân tích chất lượng 
đáp ứng hệ thống đa biến và các phương pháp thiết kế bộ 
điều khiển hệ thống đa biến phương pháp giống-Nyquist, 
phương pháp LQG, điều khiển tối ưu H∞. 

Khoa Công 
Nghệ 

10 CN617 Tự động 
hóa quá 
trình công 
nghệ 

3 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về Hệ 
thống tự động hoá quá trình công nghệ (QTCN), cấu trúc của 
hệ thống tự động hoá QTCN, các phương pháp nhận dạng và 
mô hình hóa hệ thống, minh họa các hệ thống tự động. Sau 
khi học xong, người học sẽ hiểu rõ về các hệ tự động hóa 
QTCN ở các nhà máy, khu công nghiệp, thiết kế và vận dụng 
để giải quyết hệ tự động trong quá trình sản xuất. 

Khoa Công 
Nghệ 
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11 CN601 Ngôn ngữ 
lập trình 
nâng cao 

3 Học phần này nhằm cung cấp cho người học các kiến thức 
nâng cao về lập trình mô phỏng trực quan các đối tượng kỹ 
thuật, khai thác các thư viện MATLAB dựng sẵn thuộc lĩnh 
vực chuyên ngành và phương pháp xây dựng thư viện riêng 
trên MATLAB/Simulink để mô phỏng hoặc giao tiếp thiết bị 
ngoại vi, phục vụ cho các học phần chuyên ngành trong 
chương trình đào tạo. 

Khoa Công 
Nghệ 

12 CN607 Mô hình 
hóa và nhận 
dạng hệ 
thống 

3 - Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về lý 
thuyết mô hình hóa và nhận dạng hệ thống động, gồm các 
phương pháp mô hình hóa và các phương pháp nhận dạng mô 
hình không tham số như: phân tích đáp ứng quá độ, phân tích 
tương quan, phân tích đáp ứng tần số, phân tích Fourier và 
phân tích phổ; cấu trúc mô hình có tham số và các phương 
pháp nhận dạng mô hình có tham số như phương pháp bình 
phương tối thiểu tuyến tính, phương pháp sai số dự báo, 
phương pháp biến công cụ, phương pháp không gian con; 
thuật toán ước lượng tham số off-line và on-line; đánh giá mô 
hình; nhận dạng hệ thống kín và thực nghiệm. 
- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.1b; 6.1.1c; 6.1.2a, 
6.1.2b, 6.2.1a, 6.2.1c, 6.3.c trong CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ 
thuật điều khiển và Tự động hóa.  

Khoa Công 
Nghệ 

13 CN609 Động lực 
học và điều 
khiển robot 

3 - Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành; sẽ cung 
cấp cho học viên các nội dung về cấu trúc các loại robot, 
động học thuận và ngược, động lực học và thuật toán điều 
khiển, qui hoạch quỹ đạo, định vị và điều khiển chuyển động, 
tương tác robot với môi trường và với robot khác. 
- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2b-c, 6.1.3a-b, 6.2.1a-c, 
6.2.2c, 6.3b trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa. 

 

14 CNT613 Điều khiển 
thông minh 

3 Học phần đề cập đến các phương pháp phân tích và thiết 
kế các hệ thống điều khiển thông minh, bao gồm: các đặc 
điểm và cấu trúc của hệ thống điều khiển thông minh; các 
phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển dựa vào tri thức, hệ 
thống điều khiển dựa vào dữ liệu; các giải thuật huấn luyện 
online mạng nơ-ron nhân tạo và áp dụng để nhận dạng không 
tham số mô hình và điều khiển thông minh; xây dựng và mô 
phỏng một số giải thuật điều khiển thông minh đơn giản. Bên 
cạnh đó, học phần này cũng cung cấp cho học viên các kiến 
thức về điều khiển máy điện xoay chiều như: điều khiển U/f, 
điều khiển định hướng từ thông và điều khiển trực tiếp 
mômen. 

Khoa Công 
Nghệ 

15 CNT604 Kỹ thuật hệ 
thống 

3 Học phần cung cấp cho người học các khái niệm, phương 
pháp thực hiện và quy trình kỹ thuật hệ thống. Nội dung học 
phần được xây dựng bao gồm các bước trong quy trình kỹ 
thuật hệ thống bao gồm từ xác định nhu cầu, định nghĩa yêu 
cầu hệ thống, phát triển ý niệm, phân tích thương lượng, thiết 
kế sơ khởi, thiết kế chi tiết, thử nghiệm đánh giá, vận hành và 
thải hồi hệ thống. 

Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2a, 6.1.3b, 6.2.1a-c, 
6.2.2a-c, 6.3 trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa, 

Khoa Công 
Nghệ 

16 CNT614 Chuyên đề 
nghiên cứu 

2 Học phần này nhằm hỗ trợ người học có những thực hành 
nghiên cứu cần thiết ban đầu trong lĩnh vực Kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa. Từng người học sẽ được giao một vấn 
đề/đề tài cụ thể. Người học được chỉ dẫn các bước nghiên 
cứu: phát hiện vấn đề cần giải quyết; đặt giả thuyết về vấn đề 
một cách khoa học; lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề 
nghiên cứu; phân tích, tổng hợp, phân loại các hướng nghiên 
cứu một cách rõ ràng; đề xuất hướng đóng góp của vấn đề 

Khoa Công 
Nghệ 
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nghiên cứu dự kiến. 
Học phần dáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.1a-c, 6.1.2a-b, 6.2.1a-

c, 6.2.2a-c, 6.3a-c trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ 
thuật điều khiển và tự động hóa; đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2c, 
6.2.2a, 6.2.2c, 6.4 trong CTĐT bậc cao học ngành Kỹ thuật 
điện. 

17 CN606 Vi điều 
khiển và hệ 
thống 
nhúng 

3 - Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở; sẽ cung cấp cho 
học viên các kiến thức về vi xử lý cấu trúc ARM, tổng quan 
về phần cứng và phần mềm, phương pháp lập trình thời gian 
thực, lập trình ADC và PWM, lập trình truyền thông UART 
và CAN BUS. 
- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.2b, 6.1.2c, 6.2.1a, 
6.2.1c trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa. 

Khoa Công 
Nghệ 

18 CN608 Điều khiển 
số hệ thống 
động 

3 Học phần này thuộc phần tự chọn trong khối kiến thức 
chuyên ngành, sẽ cung cấp cho học viên các nội dung về 
phương pháp phân tích, cài đặt các kỹ thuật điều khiển số 
khác nhau. 

Khoa Công 
Nghệ 

19 CN611 Điều khiển 
tối ưu 

3 Học phần này thuộc phần tự chọn trong khối kiến thức 
chuyên ngành, sẽ cung cấp cho học viên các nội dung về 
phương pháp tối ưu tĩnh, tối ưu có điều kiện ràng buộc và 
không có điều kiện ràng buộc, các phương pháp giải bài toán 
tối ưu động. 

Khoa Công 
Nghệ 

20 CN612 Thị giác 
máy tính 
công nghệ 

3 Học phần này nằm cung chấp cho học viên các kiến thức 
tổng quan về xử lý ảnh số, hệ thống xử lý ảnh số trên không 
gian hai chiều, các phép biến đổi ảnh, các kỹ thuật nâng cao 
chất lượng ảnh trong miền không gian và miền tần số. Trình 
bày môt số phương pháp phát hiện biên, phân đoạn và xử lý 
hình thái ảnh cũng như một số ứng dụng thực tế của và thị 
giác máy tính. Lý thuyết về mô hình hóa hệ thống thu nhận 
ảnh camera, ước lượng theo dõi chuyển động và nhận dạng 
ảnh cũng được trình bày đầy đủ trong học phần này. Đồng 
thời học viên cũng được trang bị một lượng kiến thức tương 
đối về công cụ mã nguồn mở OpenCV được sử dụng trong 
lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính thông qua các bài tập 
thực hành và tiểu luận. Nắm được các kiến thức cơ bản này 
sẽ giúp học viên có thể giải quyết một số vấn đề đơn giản 
trong thực tế làm cơ sở cho việc ứng dụng xử lý ảnh và thị 
giác máy tính vào việc nhận dạng, điều khiển thiết bị trong 
lĩnh vực chuyên môn sau này. 

Học phần này đáp ứng các chuẩn đầu ra 6.1.2b-c, 6.2.1a-c, 
6.2.2c trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa.  

Khoa Công 
Nghệ 

21 CN614 Điều khiển 
thích nghi 
và bền vững 

3 Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về các phương 
pháp điều khiển thích nghi, tập trung chủ yếu vào hai cấu 
trúc điển hình của điều khiển thích nghi là hẹ thích nghi mô 
hình tham chiếu (MRAS) và hệ tự chỉnh định (STR). Ứng 
dụng mở rộng của lý thuyết Lyapunov và luật MIT vào điều 
khiển thích nghi đối tượng phi tuyến. Giới thiệu các nguyên 
tắc điều khiển bền vững thông qua phương pháp tham số hóa 
Youla để chuyển bài toán điều khiển bền vững thành bào 
toán tối ưu RH∞ dưới dạng cân bằng mô hình. Thiết kế hệ 
thống điều khiển. 

Khoa Công 
Nghệ 

22 CN615 SCADA: 
Phân tích và 
thiết kế 

3 Học phần nhằm giúp học viên trang bị kiến thức nâng cao 
về việc điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu từ xa trong 
chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật điều 
khiền và Tự động hóa, Cơ điện tử và Kỹ thuật điện. Trên cơ 
sở đó giúp học viên có thể phân tích, thiết kế một hệ SCADA 

Khoa Công 
Nghệ 
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trong công nghiệp: Giao diện người dùng, kết nối tag giữa bộ 
điều khiển và phần mềm giao diện SCADA thông qua OPC 
server, số hóa, điều khiển và giám sát hệ SCADA qua 
cloud,… 

- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.1b-c. 6.1.2b, 6.2.1a-
c, 6.2.2c, 6.3c trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa. 

- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.3b trong CTĐT bậc 
cao học ngành Kỹ thuật điện. 

23 CNT603 Kỹ thuật 
định vị toàn 
cầu 

2 - Học phần này nhằm cung cấp cho học viên kiến thức 
tổng quan về hệ thống định vị toàn cầu GPS và các kỹ thuật 
định vị vệ tinh, làm cơ sở cho học viên thực hiện các đề tài 
luận văn liên quan đến nghiên cứu thiết kế thử nghiệm hay 
triển khai các ứng dụng ngoài thực địa trong đó thông tin tọa 
độ đóng vai trò thiết yếu như tự động hóa các máy móc nông 
nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác, các ứng dụng 
robot di động ngoài thực địa, v.v. 

Khoa Công 
Nghệ 

24 CNT606  Mạng 
truyền 
thông công 
nghiệp nâng 
cao 

2 Trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành kỹ thuật cơ 
điện tử hoặc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, học viên đã 
được trang bị những khái niêm cơ bản về mạng truyền thông 
công nghiệp. Trong học phần này, học viên sẽ được nghiên 
cứu chuyên sâu về các mạng công nghiệp kể cả cơ bản và 
hiện đại. Đặc biệt, an toàn và bảo mật mạng được triển khai 
nhằm đáp ứng yêu cầu trong truyền thông công nghiệp. Hơn 
nữa, học viên sẽ được làm các bài tập nhóm và thuyết trình 
trước lớp các mạng truyền thông thực tế này. 

Khoa Công 
Nghệ 

25 CND600 Điện tử 
công suất 
ứng dụng 
cho năng 
lượng tái 
tạo 

2 Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức về 
năng lượng gió, năng lượng mặt trời, các bộ chuyển đổi công 
suất, các phương pháp điều khiển của hệ thống điện gió và 
mặt trời dưới các điều kiện hoạt động khác nhau. 

Khoa Công 
Nghệ 

26 CNT000 Luận văn 
tốt nghiệp 

15 Đối với học phần này, học viên sẽ thực hiện trong thời 
gian tối thiểu là 6 tháng dưới sự hướng dẫn khoa học của tối 
thiểu một giảng viên, trình độ tiến sĩ trở lên, chuyên môn 
thuộc lĩnh vực Cơ khí, Điện, điện tử, tự động hóa. Học viên 
sẽ phải bảo vệ đề cương nghiên cứu trước hội đồng xét duyệt 
đề cương bao gồm 5 thành viên và phải có kết quả đạt trước 
khi nhận quyết định giao đề tài và thực hiện đề tài. Đề tài 
thực hiện cần có ý nghĩa khoa học cũng như phù hợp với yêu 
cầu thực tiễn. Đề tài sẽ là những giải pháp ứng dụng thành 
tựu của lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cùng 
kiến thức các ngành có liên quan giải quyết các vấn đề thực 
tế. Sau khi thực hiện xong đề tài, học viên cần bảo vệ kết quả 
nghiên cứu trước hội đồng 5 thành viên, ghi nhận góp ý và 
hoàn thiện luận văn theo góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn 
tốt nghiệp. 

Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1.1a-c, 6.1.2a-b, 6.2.1a-
c, 6.2.2a-c, 6.3a-c trong CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ 
thuật điều khiển và tự động hóa. 

Khoa Công 
Nghệ 

 Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục. 
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5. Phương pháp giảng dạy và học tập 
Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của môn 

học, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá 
kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc 
vào đặc trưng của nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và 
phương pháp dạy học khác nhau. Giảng viên thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều 
phương pháp dạy và học đa dạng: phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu 
trường hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp 
thuyết trình, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, tự học độc lập,... 
6. Phương pháp đánh giá 

- Phương pháp đánh giá được lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phương pháp 
giảng dạy. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá 
trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt quá trình đào tạo) và đánh 
giá định kỳ chia làm hai lần: đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá 
bao gồm: tự luận, bài kiểm tra ngắn, bài kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, báo 
cáo, khóa luận tốt nghiệp,… 

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 
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