
9/11/2017 

1 

HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN 

TS. Phạm Văn Hưởng 

Khoa CNTT 

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ 

Ngành: Công nghệ thông tin 

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần 

mềm nhúng và di động 

Mã số: 52.48.02.01 
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Nội dung 

1. Giới thiệu Khoa CNTT và thông tin liên lạc 

2. Xu hướng phát triển của CNTT 

3. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và 

di động 

4. Chương trình đào tạo 

5. Cơ hội nghề nghiệp và điều kiện cần thiết 

6. Định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển 

3 11/09/2017 

1. Giới thiệu Khoa CNTT và thông tin liên lạc 

• Lịch sử 

 Năm thành lập: 1995 

• Nhiệm vụ 

 Giảng dạy kiến thức nền tảng CNTT cho: 

Hệ quân sự: Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã 

Hệ dân sự: Chuyên ngành An toàn thông tin, Chuyên ngành 

điện tử viễn thông 

 Giảng dạy kiến thức nền tảng CNTT và kiến thức 

chuyên ngành đầu ra 

Kỹ thuật phần mềm nhúng & di động 

4 11/09/2017 

1. Giới thiệu Khoa CNTT và thông tin liên lạc 

• Nhiệm vụ (tt.) 

 Nghiên cứu 

 Thực hiện đề tài, phát triển sản phẩm 

•  Địa điểm 

 Văn phòng Khoa: 505 

 Phòng Chủ nhiệm Khoa: 506 

 Phòng Bộ môn Kỹ thuật máy tính: 405  

 Phòng Bộ môn Khoa học máy tính: 507 

 Hệ thống Phòng thí nghiệm, thực hành 

 

5 11/09/2017 

1. Giới thiệu Khoa CNTT và thông tin liên lạc 

• Cơ cấu tổ chức Khoa 

Chủ nhiệm Khoa 

Phó chủ nhiệm 

Khoa 

Phó chủ nhiệm 

Khoa 

Bộ môn Khoa 

học máy tính 

Bộ môn Kỹ 

thuật máy tính 

Bộ môn Mạng & 

truyền thông 

(dự kiến) 

Bộ môn Kỹ thuật 

phần mềm nhúng & di 

động (dự kiến) 

Giảng viên, nhân viên 

6 11/09/2017 

1. Giới thiệu Khoa CNTT và thông tin liên lạc 

• Chủ nhiệm khoa:  

 Nguyễn Văn Phác (0973 045 668, nvphac@gmail.com) 

• Phó chủ nhiệm khoa 

 Nguyễn Đào Trường (0946 562 168, 

truongnguyendao@gmail.com) 

 Phạm Văn Hưởng (0902 122 010, huongpv@gmail.com) 

• Chủ nhiệm bộ môn 

 Khoa học máy tính: Lê Bá Cường (0974 087 348, 

cuonglb304@gmail.com) 

 Kỹ thuật máy tính: Lê Đức Thuận (0973 356 627, 

leducthuan255@gmail.com) 
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7 11/09/2017 

1. Giới thiệu Khoa CNTT và thông tin liên lạc 

• Các kênh liên lạc 

 Website 

http://cntt.actvn.edu.vn 

 Facebook 

https://www.facebook.com/kma.cntt/  

 

 Cố vấn học tập 

Phạm Văn Hưởng: Lớp CT1A, B, C 

Lê Bá Cường (dự kiến): Lớp CT2A, B 

Lê Đức Thuận (dự kiến): Lớp CT1C, D 

8 11/09/2017 

2. Xu hướng phát triển của CNTT 

• IoT và CMCN 4.0 (nguồn – tạp chí tia sáng) 

9 11/09/2017 

IoT 

• IoT (Internet of Thing) – Vạn vật kết nối Internet 

10 11/09/2017 

Dự báo về IoT 

• IoT đến năm 2020: 

 4 tỷ người kết nối với nhau 

  4 nghìn tỷ USD doanh thu 

  Hơn 25 triệu ứng dụng 

  Hơn 25 tỷ hệ thống nhúng và hệ thống thông minh 

  50 nghìn tỷ Gigabytes dữ liệu 

 

11 11/09/2017 

Một số ví dụ IoT 

 

12 11/09/2017 

Một số ví dụ IoT 

• Smart home 

12 
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13 11/09/2017 

Một số ví dụ IoT 

 

14 11/09/2017 

3. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm 

nhúng và di động 

• Thông tin chung 

• Lĩnh vực ứng dụng 

• Định hướng nghề nghiệp 

15 11/09/2017 

Thông tin chung 

• Loại hình đào tạo:  Đào tạo đại học hệ Chính quy, 

ngành Công nghệ thông tin (CNTT)   

• Trình độ đào tạo:   Đại học  

• Bằng cấp:  Bằng kỹ sư CNTT 

• Ngành đào tạo:      Công nghệ thông tin 

• Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm nhúng và 

di động 

 

16 11/09/2017 

Lĩnh vực ứng dụng 

16 

17 11/09/2017 

Lĩnh vực ứng dụng 

17 
18 11/09/2017 

Một số ví dụ về hệ nhúng 

• Một số hệ nhúng trong ô tô 

18 
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19 11/09/2017 

Một số ví dụ về hệ nhúng 

 

19 
20 11/09/2017 

Một số ví dụ về hệ nhúng 

• Phần mềm nhúng trong các thiết bị mạng 

20 

21 11/09/2017 

Định hướng nghề nghiệp (1) 

(1) Kỹ sư phát triển phần mềm thông thường 

• Phát triển phần mềm trên máy tính 

• Phát triển Web 

 

(2a) Phát triển phần mềm nhúng 

 

(2b) Phát triển phần mềm, game trên điện thoại di 

động: Android, iOS, Windows Phone 

 

22 11/09/2017 

Phát triển phần mềm trên máy tính 

• Ví dụ 

23 11/09/2017 

Phát triển ứng dụng Web 

24 11/09/2017 

Định hướng nghề nghiệp (2a) 

(1) Kỹ sư phát triển phần mềm thông thường 

• Phát triển phần mềm trên máy tính 

• Phát triển Web 

 

(2a) Phát triển phần mềm nhúng 

 

(2b) Phát triển phần mềm, game trên điện thoại di 

động: Android, iOS, Windows Phone 
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25 11/09/2017 

Phát triển phần mềm nhúng 

• Phát triển phần mềm nhúng trong các thiết bị 

26 11/09/2017 

Phát triển phần mềm nhúng 

• Phát triển phần mềm hệ thống nhúng - IoT 

27 11/09/2017 

Nhà thông minh 

 

28 11/09/2017 

Hệ thống chống trộm 

 

29 11/09/2017 

Hệ thống cảnh báo, giám sát 

30 11/09/2017 

Hệ thống tự động hóa trong nông nghiệp 
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31 11/09/2017 

Robot (định hướng nghiên cứu) 

 

32 11/09/2017 

Định hướng nghề nghiệp 

(1) Kỹ sư phát triển phần mềm thông thường 

• Phát triển phần mềm trên máy tính 

• Phát triển Web 

 

(2a) Phát triển phần mềm nhúng 

 

(2b) Phát triển phần mềm, game trên điện thoại 

di động: Android, iOS, Windows Phone 

 

33 11/09/2017 

Các lĩnh vực phần mềm mobile 

 

34 11/09/2017 

Bản đồ, định vị, dẫn đường 

 

35 11/09/2017 

Phần mềm giáo dục 

 

36 11/09/2017 

Phần mềm y tế 
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37 11/09/2017 

Một số phần mềm mobile khác 

 

38 11/09/2017 

Một số phần mềm mobile khác 

 

39 11/09/2017 

Phát triển game trên điện thoại di động 

 

40 11/09/2017 

4. Chương trình đào tạo 

• Thông tin về chương trình đào tạo 

• http://home.actvn.edu.vn/Upload/files/CDIO_Chuong_tri

nh_khung_CNTT.pdf 

• Quy trình đào tạo 

• Khung chương trình và quy trình thực hiện 

• Các khối kiến thức chuyên ngành 

41 11/09/2017 

Quy trình đào tạo 

 

Khối kiến 

thức đại 

cương 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành CNTT 

và một số 

môn cần 

thiết hướng 

đến Kỹ thuật 

phần mềm 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

bắt buộc 

Khối kiến thức chuyên 

ngành theo hướng Phát 

triển phần mềm trên 

thiết bị di động 

Khối kiến thức chuyên 

ngành theo hướng Phát 

triển phần mềm nhúng 

Khối kiến thức 

chuyên ngành lựa 

chọn 

42 11/09/2017 

Khung chương trình và quy trình thực 

hiện 
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43 11/09/2017 

Khối kiến thức cơ sở chuyên ngành 

STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học Ghi chú 

1  CTKT1 Kiến trúc máy tính - Sinh viên học 

xong khối kiến 

thức này sau 3,5 

năm 

- Có đủ kiến thức 

cốt lõi để làm 

việc như kỹ sư 

Kỹ thuật phần 

mềm thông 

thường 

 2 CTKH2 Lập trình căn bản 

 3 CTKT2 Mạng máy tính 

 4 CTKT3 Quản trị mạng máy tính 

 5 CTKT4 Nguyên lý hệ điều hành 

 6 CTKH3 Otomat và ngôn ngữ hình thức 

 7 CTKH4 Chương trình dịch 

 8 CTKH5 Lý thuyết độ phức tạp tính toán 

 9 CTKH6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

 10 CTKH7 Lý thuyết cơ sở dữ liệu 

 11 CTKH8 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

 12 CTKH9 Quản trị dự án phần mềm 

 13 CTKH10 Lập trình hướng đối tượng 

 14 CTKT5 Cơ sở an toàn và bảo mật thông tin 

 15 CTKT6 Phát triển ứng dụng web 

 16 CTKH11 Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin 

 17 CTKH12 Phát triển phần mềm ứng dụng 

 18 CTKT7 Linux và phần mềm nguồn mở 

 19 CTKT8 Thực tập cơ sở chuyên ngành 44 11/09/2017 

Khối kiến thức chuyên ngành theo hướng 

phát triển phần mềm nhúng 

TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học Ghi chú 

1.     Nhóm học phần về Vi điều khiển ARM 

Nhóm học phần về Vi điều khiển ARM có 

thể được lựa chọn thay thế bằng nhóm 

học phần về Vi điều khiển AVR hoặc 

nhóm học phần về Vi điều khiển PIC. 

1.2 CTKT15 Lập trình ARM cơ bản 

1.2 CTKT16 

Lập trình ARM nâng cao 

1.     Nhóm học phần về Hệ thống nhúng Linux 

Nhóm học phần về Hệ thống nhúng 

Linux có thể được lựa chọn thay thế bằng 

nhóm học phần về Phát triển hệ thống 

điều khiển hoặc nhóm học phần về Thiết 

kế vi mạch và phần cứng. 

2.1 CTKT17 Lập trình hệ thống nhúng Linux 

2.2 CTKT18 

Thị giác máy tính trên nền nhúng 

1.   CTKT19 An toàn và bảo mật trong hệ thống nhúng 

  
1.   CTKT20 Tối ưu phần mềm nhúng 

45 11/09/2017 

Khối kiến thức chuyên ngành theo hướng 

phát triển phần mềm nhúng 

TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

1   
Nhóm học phần về Vi điều 

khiển AVR  

1.1 CTKT21 Lập trình AVR cơ bản 

1.2 CTKT22 Lập trình AVR nâng cao 

2   
Nhóm học phần về Vi điều 

khiển PIC 

2.1 CTKT23 Lập trình PIC cơ bản  

2.2 CTKT24 Lập trình PIC nâng cao 

TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

1   
Nhóm học phần về Phát triển 

hệ thống điều khiển 

1.1 CTKT25 

Phát triển ứng dụng cho hệ 

thống thu thập dữ liệu và điều 

khiển giám sát 

1.2 CTKT26 Lập trình PLC 

2   
Nhóm học phần về Thiết kế vi 

mạch và phần cứng 

2.1 CTKT27 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 

2.2 CTKT28 Thiết kế FPGA 

Các nhóm học phần thay thế 

46 11/09/2017 

Khối kiến thức chuyên ngành theo hướng 

phát triển phần mềm di động 

TT 
Mã môn 

học 
Tên môn học Ghi chú 

1.     
Nhóm học phần về phát triển phần mềm 

Android 
Nhóm học phần về Phát triển 

phần mềm Android có thể được 

lựa chọn, thay thế bằng nhóm 

học phần về Phát triển phần 

mềm iOS hoặc nhóm học phần 

về Phát triển phần mềm 

Windows Phone trong bảng 

dưới. 

1.1 CTKH13 Lập trình Android cơ bản 

1.2 CTKH14 Lập trình Android nâng cao 

1.3 CTKH15 

Phát triển game trên Android 

1.   CTKH16 Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh   

1.   CTKH17 
An toàn và bảo mật trong phát triển phần 

mềm di động 
  

1.   CTKH18 Tối ưu phần mềm di động   

47 11/09/2017 

Khối kiến thức chuyên ngành theo hướng 

phát triển phần mềm di động 

TT Mã môn học Tên môn học 

1   
Nhóm học phần về Phát triển phần mềm iOS 

1.1 CTKH19 Lập trình iOS cơ bản 

1.2 CTKH20 Lập trình iOS nâng cao 

1.3 CTKH21 Phát triển game trên iOS 

2   
Nhóm học phần về Phát triển phần mềm trên Windows 

Phone 

2.1 CTKH22 Lập trình Windows Phone cơ bản 

2.2 CTKH23 Lập trình Windows Phone nâng cao 

2.3 CTKH24 Phát triển game trên Windows Phone 

Các nhóm học phần thay thế 

48 11/09/2017 

5. Cơ hội nghề nghiệp và điều kiện cần 

thiết 

• Vị trí công việc 

 Đảm nhận các công việc của kỹ sư phát triển phần 

mềm thông thường: phần mềm ứng dụng, Website, v.v. 

 Phát triển ứng dụng, game trên các thiết bị di động như: 

điện thoại di động, Ipad, Iphone, TV Box; lập trình trên 

các thẻ thông minh như thẻ SIM, ATM, v.v. 

 Phát triển phần mềm trong các hệ thống nhúng: phần 

mềm nhúng dân dụng như hệ thống quảng cáo, cân 

điện tử, đèn giao thông, thiết bị y tế, v.v.; nhúng trong 

các thiết bị truyền thông; các hệ thống điều khiển 

trong công nghiệp, v.v. 
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49 11/09/2017 

5. Cơ hội nghề nghiệp và điều kiện cần 

thiết 

• Môi trường làm việc 

 Trong nước 

Các công ty Việt Nam 

Các công ty liên doanh; công ty quốc tế ở Việt Nam 

 Nước ngoài 

Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. 

50 11/09/2017 

5. Cơ hội nghề nghiệp và điều kiện cần 

thiết 

• Điều kiện cần thiết 

• Học và rèn luyện tốt các kỹ năng các khối kiến thức cơ 

sở chuyên ngành và chuyên ngành 

• Ngoại ngữ 

• Tiếng Anh 

• Tiếng Nhật 

• Nên học và thi một số chứng chỉ quốc tế 

• FE 

• AAE, v.v. 

51 11/09/2017 

6. Định hướng học tập, nghiên cứu và 

phát triển 

HỌC TẬP 

THAM GIA DỰ 

ÁN 

NGHIÊN CỨU 
Kết hợp 

chặt chẽ 

Kiến thức 

theo chương 

trình đào tạo 
Ngoại ngữ 

Chứng chỉ 

quốc tế 

Liên kết với các 

doanh nghiệp 

Các đề tài, dự án 

của giảng viên 
Các dự án 

outsource 

Phòng thí 

nghiệm, Viện 

nghiên cứu 

52 11/09/2017 

6. Định hướng học tập, nghiên cứu và 

phát triển 

• Nghiên cứu 

• Hướng đến dự thi Robocon 

• Nghiên cứu hướng ứng dụng, được quy hoạch và phân 

hoạch theo các bài toán thực tế 

• Xây dựng các nhóm sinh viên nghiên cứu từ năm 2 

 

• Môi trường nghiên cứu 

• Phòng thí nghiệm 

• Viện nghiên cứu 

 

53 11/09/2017 

6. Định hướng học tập, nghiên cứu và 

phát triển 

• Thực hiện dự án 

• Thực tập, tham gia dự án trong các công ty, doanh 

nghiệp 

• Dự án của Khoa, Học viện 

• Dự án outsource 

• Frelance 

• Vlance 

 

HỎI - ĐÁP 


