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Hướng d
cho SV CĐ

 

Bản hiệ
Nội dung hiệu chỉnh:

Nhằm giúp SV các lớp Cao đẳng t
học phần, Trung tâm Đào tạo quố

1. Phần giáo dục đại cương
a. Đối với các học ph

trình đào tạo, sẽ ph
i. Học trả nợ

học chung v
đầu mỗi HK 
giáo vụ ITEC

ii.  Học trả nợ

Bảng 1 và bảng 2 quy đị
lớp 08ITEC và 09ITEC. 
đóng tiền và học lại tại NYS (theo các quy 
1 tuần sau khi có kết quả
học phần để ITEC cập nh

Mã học phần 
theo chương 

trình CD 
TCUD của 

ITEC 

Học kỳ/Niên khóa

IE001 HK1/ 2008-2009 

IE002 HK2/ 2008-2009 

IE003 HK3/ 2008-2009 

IE004 HK2/ 2009-2010 

IE005 HK3/ 2009-2010 

IE006 HK1/ 2009-2010 

IE007 HK2/ 2010-2011 

IE008 HK3/ 2010-2011 

IE009 HK bổ sung/ 2010-2011

Bảng 1: Bảng quy 

C TỰ NHIÊN 

C TẾ  

năm 2011  

 

ng dẫn trả nợ học phần  
cho SV CĐ Tăng cường ứng dụng 

ệu chỉnh ngày 10 tháng 01 năm 2011 
: Hướng dẫn trả nợ đối với các học phần A

ng tăng cường ứng dụng (CĐ TCUD) đăng ký h
ốc tế thông báo cho sinh viên về việc trả nợ học ph

ương:  
c phần Anh ngữ: Sinh viên không đạt học phần nào 
phải tiến hành trả nợ theo một trong các phương án:
ợ với các lớp khóa sau, nếu có lớp (ví dụ sinh viên khóa 2008 

c chung với sinh viên khóa 2009). Sinh viên theo dõi th
i HK để biết các lớp được mở và đăng ký học trả
ITEC. 
ợ tại trường NewYork School (NYS) 

ịnh các học phần tương đương tại ĐH KHTN và NYS
 Sinh viên không đạt học phần Anh ngữ nào, có th

i NYS (theo các quy định học phí và học tập tại NYS). 
ả đạt, SV cần nộp lại cho ITEC giấy chứng nhậ

p nhật hồ sơ học tập của SV. 

/Niên khóa Trình độ - Giáo trình 
Lớp t

Elementary 1 – Tapestry Elementary (QA1 + QA2)

Elementary 2 – Tapestry 
Pre-Intermediate (QA3)

Elementary 3 – Top Score 

Pre-Intermediate – Total English 
Intermediate (QA4)

Intermediate – Total English 

Upper Intermediate – Total 
English Upper Intermediate (QA5)
Advanced – Total English 

IELTS1 
Advanced (QA6)

2011 IELTS2 
 

ng quy định các học phần Anh ngữ tương đương lớp 08ITEC
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Anh ngữ 

ng ký học và học trả nợ 
c phần như sau: 

n nào trong chương 
ương án: 

sinh viên khóa 2008 
theo dõi thời khóa biểu vào 

ả nợ với Bộ phận 

H KHTN và NYS dành cho 
nào, có thể đăng ký và 

i NYS). Trong vòng 
ận đã học đạt một 

p tương đương tại NYS 
(Giáo trình Quick 

Reaction) 

Elementary (QA1 + QA2) 

Intermediate (QA3) 

Intermediate (QA4) 

Upper Intermediate (QA5) 

Advanced (QA6) 

p 08ITEC 
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Mã học phần 
theo chương 

trình CD 
TCUD của 

ITEC 

Học kỳ/Niên khóa

IE003 HK2/ 2009-2010 

IE004 HK3/2009-2010 

IE005 HK1/2010-2011 

IE006 HK2/2010-2011 

IE007 HK3/2010-2011 

IE008 HK1/2011-2012 

IE009 HK2/2011-2012 

IE010 HK3/2011-2012 

IE011 HK bổ sung/2011-2012

Bảng 2: Bảng quy 

b. Đối với các học ph
Thể dục, Quân s
đào tạo dành cho SV C

 

2. Phần giáo dục chuyên nghi
Sinh viên có thể đăng ký học tr
a) Trả nợ chung với các lớp khóa sau, n
b) Trả nợ theo lớp mở riêng 

SV trả nợ nếu có từ 5 em đă
c) Trả nợ chung với các lớp C

đương (được quy định ở
theo mức học phí học trả
Phòng đào tạo.  

  

C TỰ NHIÊN 

C TẾ  

năm 2011  

/Niên khóa 
Trình độ  

(Giáo trình Total English) 
Lớp t

(Giáo trình Quick Reaction)

Elementary Elementary (QA1 + QA2)

Pre-Intermediate 
Pre-Intermediate (QA3)

Intermediate 

Upper Intermediate 
Intermediate (QA4)

Advanced 

IELTS 1 
Upper Intermediate (QA5)

IELTS 2 

IELTS 3 
Advanced (QA6)

2012 IELTS 4 
 

ng quy định các học phần Anh ngữ tương đương lớp 09ITEC

c phần giáo dục đai cương khác (thuộc lĩnh v
c, Quân sự, Chính trị): Sinh viên theo dõi kế hoạch m
dành cho SV CĐ chính quy và đăng ký trả nợ học phần tạ

c chuyên nghiệp 
c trả nợ các học phần theo một trong các phương án:
p khóa sau, nếu có lớp. 

riêng (nhằm giúp SV học trả nợ đúng hạn). ITEC sẽ 
5 em đăng ký học trở lên.  

p CĐ Chính quy: SV theo dõi và đăng ký học các 
ở bảng 3) tại phòng Đào tạo. Mức học phí học l
ả nợ như SV Cao đẳng Chính quy. SV nộp họ
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p tương đương tại NYS 
(Giáo trình Quick Reaction) 

Elementary (QA1 + QA2) 

Intermediate (QA3) 

Intermediate (QA4) 

Upper Intermediate (QA5) 

Advanced (QA6) 

p 09ITEC 

ĩnh vực Toán, Lý, 
ch mở lớp của Phòng 

ại phòng Đào tạo.  

ương án: 

 mở lớp riêng cho 

c các học phần tương 
c lại sẽ được tính 
ọc phí học lại tại 
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Chương trình CĐ TCƯ

Mã  
học 

phần 
Tên học phầ

CDI-01 Kỹ năng mềm trong CNTT

CDI-02 Nhập môn lập trình 

CDI-03 Kỹ thuật máy tính 

CDI-05 Phương pháp lập trình hướ

CDI-06 Hệ điều hành 

CDI-07 Cơ sở dữ liệu 

CDI-09 Cấu trúc dữ liệu và giải thuậ

CDI-10 Kiểm chứng phần mềm 

CDI-11 Nhập môn Lập trình Web 

CDI-13 Lập trình trên môi trường Windows

CDI-14 Phát triển ứng dụng Web vớ

CDI-15 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan h

CDI-17 Phát triển ứng dụng web nâng cao v

CDI-18 Kỹ năng làm việc nhóm 

CDI-19 Mạng máy tính Microsoft 1

CDI-21 Phát triển ứng dụng web vớ

CDI-23 Mạng máy tính Microsoft 2

CDI-25 Phát triển giải pháp E-Commerce

Bảng 3: Bảng quy 
 

d) Đối với các học phần của ch
chương trình CĐ chính quy và không 
mở lớp ôn tập và cho sinh viên ki

 
 
 
 

C TỰ NHIÊN 

C TẾ  

năm 2011  

 TCƯD Chương trình CĐ

ọc phần Mã  
học phần 

Tên h

m trong CNTT CTT002 Tin học cơ sở

CTT003 Nhập môn lập tr

CTT729 Lắp ráp và cài đ

ớng đối tượng CTT006 
Phương pháp l
tượng 

CTT103 Hệ điều hành 

CTT102 Cơ sở dữ liệu

ải thuật CTT101 Cấu trúc dữ liệ

CTT730 Công cụ kiểm ch

 CTT703 Lập trình Web 1

ờng Windows CTT501 Lập trình trên Windows

ng Web với .NET CTT731 Lập trình Web 2

u quan hệ CTT702 Quản trị cơ sở

ng web nâng cao với .NET CTT722 Phát triển ứng d

CTT701 
Kỹ năng soạn báo cáo, tr
làm việc nhóm

ng máy tính Microsoft 1 CTT105 Mạng máy tính

ng web với PHP& MySQL CTT731 Lập trình Web 2

máy tính Microsoft 2 CTT704 Quản trị Windows Server

Commerce CTT722 Phát triển ứng d
 

ng quy định các học phần chuyên ngành tương đương

a chương trình CĐ TCUD không có học phần tươ
 chính quy và không đủ số lượng sinh viên để mở lớp tr

p và cho sinh viên kiểm tra lại. 
 

Phó giám 
(Đã ký)

MAI VĂN CƯ
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Đ Chính quy 

Tên học phần 

ở 

p môn lập trình 

à cài đặt máy tính 

ng pháp lập trình hướng đối 

 

ệu 

ữ liệu và giải thuật 

ểm chứng phần mềm 

ình Web 1 

ình trên Windows 

ình Web 2 

ở dữ liệu 

ứng dụng cơ sở dữ liệu 2 

ạn báo cáo, trình bày và 
c nhóm 

ng máy tính 

ình Web 2 

 Windows Server 

ứng dụng cơ sở dữ liệu 2 

đương 

n tương đương trong 
p trả nợ, ITEC sẽ 

Phó giám đốc 
ã ký) 

ĂN CƯỜNG 


