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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 Số:     74   / ĐHCNTT - ĐTSĐH  

V/v BTKT ngành CNTT đợt 1 năm 2015. 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  25   tháng  12   năm 2014 

THÔNG BÁO  

V/v Bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Cao học 

ngành Công nghệ Thông tin đợt 1 năm 2015 
 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc Bổ túc kiến thức để đủ 

điều kiện dự thi tuyển sinh Cao học ngành Công nghệ Thông tin đợt 1 năm 2015  

như sau: 

1. Đối tượng phải học bổ túc kiến thức 

- Tốt nghiệp đại học các ngành sau: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, 

Hệ thống Thông tin, Tin học, Tin học Ứng dụng, Tin học Môi trường, Tin học  

Kinh tế, Hệ thống Thông tin quản lý, Tin học Quản lý, Tin học Công nghiệp,  

Tự động hoá, Điều khiển Tự động, Toán-Tin, Lý-Tin, Cơ- Tin, Toán- Điều khiển  

Máy tính, Xử lý Thông tin, Kỹ thuật Thông tin, Hệ thống Thông tin địa lý, Điện tử-  

Viễn thông, Sư phạm Tin học, Sư phạm Công nghệ Thông tin. 

- Riêng sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin-ĐHQG HCM do 

Bộ môn đã biết chương trình học nên không cần học bổ sung. 

2. Các môn học bổ túc kiến thức 

 

Các môn học  

bổ túc kiến thức  

Số 

tín chỉ 

Điều kiện  

xét miễn môn học 

1. Cơ sở dữ liệu 4 

Căn cứ trên bảng điểm đại học  

(số tín chỉ bắt buộc, thời điểm tốt 

nghiệp..) người học sẽ được xem 

xét để học hay  

miễn học các môn bổ sung. 

2. Kỹ thuật lập trình 4 

3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 

4. Kiến trúc máy tính 3 

5. Mạng máy tính 4 

6. Hệ điều hành 4 

Người học phải dự học đầy đủ, đăng ký dự thi kết thúc môn học và điểm thi phải 

đạt yêu cầu (từ 5.0 điểm trở lên) đối với các môn phải học. Sau khi hoàn thành môn 

học, học viên sẽ được cấp chứng nhận đã học bổ túc kiến thức (có giá trị 02 năm) để 

bổ túc hồ sơ dự thi cao học. 
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Thời gian đăng kí: 

Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 20/01/2015 tại Lầu 1- 133- 133G  

Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TpHCM. 

Thời gian thông báo các môn bổ túc kiến thức phải học: 27/01/2015. 

- Khi đăng ký học cần mang theo bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm 

đại học có công chứng, đơn đăng ký xét miễn môn Bổ túc kiến thức (nếu có). 

7. Dự kiến thời gian bắt đầu học: 02/02/2015  

Địa điểm học: tại 133- 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TPHCM vào các  

buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy, từ 17h30. 

8. Lưu ý: 

Những người đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức từ đợt 1 năm 2013 trở về trước, cần 

phải học bổ sung lại các môn theo quy định của thông báo này để đủ điểu kiện dự thi 

tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :  

Chuyên viên quản lý sau đại học-Trường Đại học Công nghệ thông tin. 

(liên hệ cô Tuyết Minh, cô Kim Cương). 

Số 133-133G Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp.HCM,  

Điện thoại: (08) – 66735861  

Website: http://www.uit.edu.vn , email: dtsdh@uit.edu.vn 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Học viên;  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban ĐH&SĐH-ĐHQGHCM (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 Đinh Đức Anh Vũ 
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