
2090131 – 
Những NLCB 
của CN Mac 
Lênin 1 (2)

1080011 – Hình 
họa (2)

4120241 – Anh 
văn A (3)

3190111 – Giải 
tích 1 (4)

3050011 – Vật lý 
1 (3)

1020691 – Tin 
học đại cương (2)

1020701 – Thực 
hành tin học đại 

cương (1)

Pháp luật đại 
cương (2)

130011 - Giáo 
dục thể chất 1

Đạt 
chuẩn 

A1 
hoặc 

qua kỳ 
thi 

khảo 
sát 

năng 
lực 

tiếng 
Anh 
đầu 
vào

2090141 – 
Những NLCB 
của CN Mac 
Lênin 2 (3)

2090101 – Tư 
tưởng Hồ Chí 

Minh (2) 

2090121 – 
Đường lối CM 

của ĐCSVN (3)

4130311 – Anh 
văn B (4)

3190121 – Giải 
tích 2 (4)

3190131 – Đại số 
(3)

3050641 – Vật lý 
2 (3)

3050651 – Thí 
nghiệm vật lý (1)

130021 - Giáo 
dục thể chất 2

1061162 – Nhập 
môn ngành (2)

1080401 – Vẽ kỹ 
thuật (2)

1040451 – Kỹ 
thuật nhiệt

1060013 – Cấu 
kiện điện tử (3)

1060033- Thí 
nghiệm cấu kiện 

điện tử (1)

1060033 – Lý 
thuyết mạch điện 

tử 1 (3)

130031 – Giáo 
dục thể chất 3

3060303 – Hóa 
học đại cương (2)

1061170 – Toán 
chuyên ngành (3)

1060043 – Lý 
thuyết mạch điện 

tử 2 (3)

1060113 – Thí 
nghiệm lý thuyết 
mạch điện tử (1)

1060742 – Kỹ 
thuật mạch điện 

tử 1 (3)

1050931 – Kỹ 
thuật điện

1050921 – Thí 
nghiệm kỹ thuật 

điện (0.5)

3190041 – Xác 
suất thống kê (3)

130041 – Giáo 
dục thể chất 4

3190041 – Xác 
suất thống kê (3)

1061220 – Kỹ 
thuật lập trình (2)

1060193 – Thực 
hành kỹ thuật lập 

trình (1) 

1060063 – 
Trường điện từ 

(3)

1061190 – Kỹ 
thuật số (3)

1060103 – Thí 
nghiệm kỹ thuật 

số (1)

1060752 – Kỹ 
thuật mạch điện 

tử 2 (3)

1060972 – Thí 
nghiệm kỹ thuật 
mạch điện tử (1)

1061190 – Tín 
hiệu và hệ thống 

(3)

130051 – Giáo 
dục thể chất 5

1061200 – Thí 
nghiệm tín hiệu 
và hệ thống (1)

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5

C
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Học phần 
học trước

Học phần 
song hành



1061220 – Kỹ 
thuật lập trình (2)

1060063 – 
Trường điện từ 

(3)

1061190 – Kỹ 
thuật số

1060752 – Kỹ 
thuật mạch điện 

tử 2 (3)

1061190 – Tín 
hiệu và hệ thống 

(3)

1061210 – 
Phương pháp tính 

(3)

1061230 – Tổ 
chức máy tính (3)

1061260 – 
Thông tin số (2)

4130330 – Anh 
văn chuyên 
ngành (2)

1061330 – Kỹ 
thuật siêu cao tần 

(2)

1060793 – Thí 
nghiệm kỹ thuật 
siêu cao tần (1)

1061240 – Điện 
tử thông tin (2)

1061250 – Lý 
thuyết thông tin 

(2)

3190121 – Giải 
tích 2 (4)

3190131 – Đại số 
(3)

4130311 – Anh 
văn B (4)

3190041 – Xác 
suất thống kê (3)

HK 6

Chuyên ngành: K  thu t Vi n thôngỹ ậ ễ

1170011 – Môi 
trường (2)

1061320 - KT 
truyền hình (2)

1061340 – TN hệ 
thống TT (1)

1060763 – TT di 
động (2)

1060333 – 
Truyền sóng (2)

1060543 – Kỹ 
thuật anten (2)

1061270 – TN kỹ 
thuật anten (1)

1060353 – Mạng 
TT máy tính (2)

HK 7

106093 – Đồ án 
ĐTTT (2)

1061290 – Thực 
tập CN VT (2.5)

1061170 – Toán 
chuyên ngành (3)

1180332 – Kinh 
tế quản lý (2)

HK 8

1061420 – Đồ án 
chuyên ngành VT 

(2)

1061390 – Thực 
tập TN VT (2)

Học phần chuyên 
ngành tự chọn 

(10)

Tất cả học 
phần lý 

thuyết, thí 
nghiệm, 

thực hành, 
thực tập ở 

các kỳ 
trước 

1061153 – Đồ án 
tốt nghiệp VT 

(10)

Tất cả học 
phần lý 

thuyết, thí 
nghiệm, 

thực hành, 
thực tập ở 

các kỳ 
trước 

HK 9



1061220 – Kỹ 
thuật lập trình (2)

1061190 – Kỹ 
thuật số

1061190 – Tín 
hiệu và hệ thống 

(3)

1061210 – 
Phương pháp tính 

(3)

1061230 – Tổ 
chức máy tính (3)

1061260 – 
Thông tin số (2)

4130330 – Anh 
văn chuyên 
ngành (2)

1061333 – Kỹ 
thuật xung (2)

1060283 – Thí 
nghiệm kỹ thuật 

xung (1)

1060852 – Đồ án 
kỹ thuật mạch 

điện tử (2)

1061280 – Đo 
lường điện tử (2)

3190121 – Giải 
tích 2 (4)

3190131 – Đại số 
(3)

4130311 – Anh 
văn B (4)

HK 6

Chuyên ngành: K  thu t Đi n tỹ ậ ệ ử

1170011 – Môi 
trường (2)

1060473 – CN vi 
điện tử (2)

1061240 – Điện 
tử thông tin (2)

1060822 – Điện 
tử ứng dụng (2)

1060832 – KT vi 
điều khiển (2)

1060383 – TN vi 
điều khiển (1)

HK 7

1060503 – Điều 
khiển logic (2)

1061300 – Thực 
tập CN ĐT (2.5)

1180332 – Kinh 
tế quản lý (2)

HK 8

1061430 – Đồ án 
chuyên ngành ĐT 

(2)

1061400 – Thực 
tập TN ĐT (2)

Học phần chuyên 
ngành tự chọn 

(10)

Thực hiện 
ở HK 8

1061143 – Đồ án 
tốt nghiệp ĐT 

(10)

Tất cả học 
phần lý 

thuyết, thí 
nghiệm, 

thực hành, 
thực tập ở 

các kỳ 
trước 

HK 9

1061043 – Thí 
nghiệm đo lường 

điện tử (1)

1060013 – Cấu 
kiện điện tử (3)

1060033 – Lý 
thuyết mạch điện 

tử 1 (3)

1060742 – Kỹ 
thuật mạch điện 

tử 1 (3)

1061503 – Thí 
nghiệm điện tử 
ứng dụng (1)

1061053 – TN 
điều khiển logic 

(2)
1060752 – Kỹ 

thuật mạch điện 
tử 2 (3)



1061220 – Kỹ 
thuật lập trình (2)

1061190 – Kỹ 
thuật số

1061190 – Tín 
hiệu và hệ thống 

(3)

1061210 – 
Phương pháp tính 

(3)

1061230 – Tổ 
chức máy tính (3)

1061260 – 
Thông tin số (2)

4130330 – Anh 
văn chuyên 
ngành (2)

1060223 – Cấu 
trúc dữ liệu (2)

1060323 – Xử lý 
tín hiệu số (3)

1060852 – Đồ án 
kỹ thuật mạch 

điện tử (2)

3190121 – Giải 
tích 2 (4)

3190131 – Đại số 
(3)

4130311 – Anh 
văn B (4)

HK 6

Chuyên ngành: K  thu t Máy tínhỹ ậ

1170011 – Môi 
trường (2)

1060162 – KT vi 
xử lý (3)

1061463 – TN 
KT vi xử lý (1)

1061360 – TN 
TK bộ lọc số (2)

1060653 – KT đa 
phương tiện (2)

1060403 – 
Truyền số liệu 

(2)

1061350 – Thiết 
kế bộ lọc số (1)

1060353 – Mạng 
TT máy tính (2)

HK 7

1061310 – Thực 
tập CN MT (2.5)

1180332 – Kinh 
tế quản lý (2)

HK 8

1061440 – Đồ án 
vi xử lý & MT 

(2)

1061410 – Thực 
tập TN MT (2)

Học phần chuyên 
ngành tự chọn 

(10)

Thực hiện 
ở HK 8

1061133 – Đồ án 
tốt nghiệp MT 

(10)

Tất cả học 
phần lý 

thuyết, thí 
nghiệm, 

thực hành, 
thực tập ở 

các kỳ 
trước 

HK 9

1061220 – Kỹ 
thuật lập trình (2)

1061190 – Tín 
hiệu và hệ thống 

(3)

1060742 – Kỹ 
thuật mạch điện 

tử 1 (3)

1060380 – TN 
Mạng TT MT (2)
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