
Ghi chú

Tiểu luận Bài tập Vấn đáp

1 Công nghệ thông tin 841050 Kiểm thử phần mềm x
2 Công nghệ thông tin 841052 X/dựng p/mềm theo mô hình phân lớp x
3 Công nghệ thông tin 841061 Mạng máy tính nâng cao x
4 Công nghệ thông tin 841067 Thương mại điện tử & ứng dụng x
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4 Công nghệ thông tin 841067 Thương mại điện tử & ứng dụng x
5 Công nghệ thông tin 841068 Hệ thống thông tin doanh nghiệp x
6 Công nghệ thông tin 841114 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động x
7 Công nghệ thông tin 841119 An ninh mạng máy tính x
8 Công nghệ thông tin 841120 An toàn và bảo mật dữ liệu trong HTTT x
9 Công nghệ thông tin - CLC 841062 Quản lý dự án phần mềm x
10 Công nghệ thông tin - CLC 841316  Kiến thức nền tảng về bảo mật x
11 Điện tử viễn thông 849030 Năng lượng hạt nhân x

12 Điện tử viễn thông 849033 Thiết kế nguồn điện x

13 Điện tử viễn thông 849308 Thiết kế nhà máy điện và trạm x
14 Điện tử viễn thông 849310 Thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo x
15 Điện tử viễn thông 850013 Tiếng anh chuyên ngành x
16 Điện tử viễn thông 850034 Kỹ thuật siêu cao tần x

17 Điện tử viễn thông 850038 Đo lường cảm biến và điều khiển dùng máy tính x

18 Điện tử viễn thông 850306 Kỹ thuật phát thanh và truyền hình số x
19 Điện tử viễn thông 850308 Hệ thống viễn thông x
20 Điện tử viễn thông 850316 Mạng di động thế hệ sau x
21 Điện tử viễn thông 850372 Thiết kế và mô phỏng hệ thống truyền dẫn quang x
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22 Điện tử viễn thông 851001 Điện tử y sinh x
23 Điện tử viễn thông 851005 Tiết kiệm năng lượng x

24 Điện tử viễn thông 852304 Mạng truyền dẫn quang ghép theo bước sóng WDM x
25 Điện tử viễn thông 850067 Chuyên đề viễn thông tiên tiến x

26 Khoa học môi trường 834323 Sản xuất sạch hơn và sinh thái công nghiệp x
27 Khoa học môi trường 834324 Bố trí thí nghiệm và thống kê môi trường x
28 Khoa học môi trường 834325 Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng (CBEM) x

29 Khoa học môi trường 834332 Sử dụng đất ngập nước xử lý ô nhiễm x
30 Khoa học môi trường 834344 Kỹ thuật phân tích môi trường nâng cao x

31 Luật 843042 Pháp luật về Môi trường x
32 Luật 843112 Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dân sự x
33 Luật 843312 Pháp luật về quản lý hành chính nhà nước x

34 Luật 843316 Chủ thể kinh doanh x
35 Nghệ thuật 847211 Chỉ huy hợp xướng 3 x35 Nghệ thuật 847211 Chỉ huy hợp xướng 3 x

36 Nghệ thuật 847213 Thanh nhạc CN nâng cao 2 x
37 Ngoại ngữ 838112 Nghiệp vụ thư ký x
38 Ngoại ngữ 838308 Tiếng Anh văn phòng x

39 Ngoại ngữ 813077 Giao tiếp liên văn hóa x
40 Ngoại ngữ 813427 Tiếng Trung nâng cao x

41 Ngoại ngữ 813428 Tiếng Pháp nâng cao x
42 Quản trị Kinh doanh 833054 Quản trị doanh nghiệp x
43 Quản trị Kinh doanh 833304 Quản trị kinh doanh quốc tế x

44 Quản trị Kinh doanh 833313 Giao tiếp trong kinh doanh x
45 Tài chính - Kế toán 832117 Kiểm toán hoạt động x

46 Tài chính - Kế toán 832307 Thực hành khai báo thuế x
47 Tài chính - Kế toán 842059 Quản trị rủi ro tài chính x
48 Tài chính - Kế toán 842117 Khai báo thuế x

49 Tài chính - Kế toán 842118 Định giá tài sản x
50 Tài chính - Kế toán 842305 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương x

51 Tài chính - Kế toán 832057 Kế toán Mỹ x
52 Tài chính - Kế toán 832308 Excel trong phân tích kinh doanh x
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53 Tài chính - Kế toán 832310 Excel trong kiểm toán x
54 Thư viện - Văn phòng 836154 Đánh giá nhân sự x

55 Thư viện - Văn phòng 836309 Cải cách HC và cải cách thủ tục hành chính x
56 Thư viện - Văn phòng 836310 Nghiệp vụ lễ tân x

57 Thư viện - Văn phòng 836311 Hành vi tổ chức x
58 Thư viện - Văn phòng 839080 Phân tích và thiết kế hệ thống x
59 Thư viện - Văn phòng 839119 Tài trợ thư viện x

60 Thư viện - Văn phòng 839121 Phần mềm nguồn mở x
61 Thư viện - Văn phòng 836108 PPNC khoa học trong ngành Quản trị văn phòng x
62 Toán - ứng dụng 848024 Bảo mật mạng máy tính x
63 Toán - ứng dụng 848046 Mô hình tài chính công x
64 Toán - ứng dụng 848303 Mô hình hóa mô phỏng x

65 Văn hóa và Du lịch 835084 Toàn cầu hóa (VH – DL) x
66 Văn hóa và Du lịch 835104 Văn hóa doanh nghiệp x

SV không 
đăng kí thi 

trực tuyến

66 Văn hóa và Du lịch 835104 Văn hóa doanh nghiệp x

67 Văn hóa và Du lịch 835319 Ngoại giao Việt Nam x
68 Văn hóa và Du lịch 835320 Xây dựng kế hoạch kinh doanh x
69 Văn hóa và Du lịch 854027 Đàm phán Quốc tế x

70 Văn hóa và Du lịch 854327 Xây dựng và phát triển thương hiệu x
71 Văn hóa và Du lịch 854328 Toàn cầu hóa và hội nhập x

72 Văn hóa và Du lịch 854329 Nghiệp vụ Ngoại giao x
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