
M· m«n häc Tªn m«n häc

409032 ThiÕt bÞ & hÖ thèng ®iÖn
Tự ñộng hoá - 409302 409001 C¬ së tù ®éng
ðiều khi ển tự ñộng 402030 Vi xö lý

408001 BiÕn ®æi n/l ®iÖn c¬

408002 TN biÕn ®æi n/l ®iÖn c¬

408003 M¸y ®iÖn
ðiện năng 400302 401026 An toµn ®iÖn 

403001 Gi¶i tÝch hÖ thèng ®iÖn

406002 Thùc tËp ®iÖn 2

400016 §å ¸n m«n häc §iÖn n¨ng 1
402030 Vi xö lý
402114 TN vi xö lý
405026 HÖ thèng viÔn th«ng

§iÖn tö - 440302 405003 M¹ch ®iÖn tö viÔn th«ng

ViÔn th«ng 405002 TruyÒn sè liÖu & m¹ng

405030 Kü thuËt siªu cao tÇng

410007 Thùc tËp ®iÖn tö 
405102 §å ¸n m«n häc §/tö- viÔn th«ng 1
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Ngành M· TTTN
Danh s¸ch m«n häc tr−íc



M· m«n häc Tªn m«n häc

409302 Thùc tËp tèt nghiÖp
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý
402003 TN dông cô b¸n dÉn
402113 ThÝ nghiÖm kü thuËt sè
402114 ThÝ nghiÖm vi xö lý
406001 Thùc tËp ®iÖn 1
408002 TN biÕn ®æi nl ®iÖn c¬
404010 ThÝ nghiÖm m¹ch ®iÖn tö

Tự ñộng hoá - 409303 400001 Thùc tËp kü thuËt
ðiều khi ển tự ñộng 405108 T/nghiÖm truyÒn sè liÖu

406002 Thùc tËp ®iÖn 2
405110 TN xö lý sè tÝn hiÖu
409002 TN c¬ së tù ®éng
409108 §AMH ®k tù ®éng 1
401043 TN ®iÖn tö c«ng suÊt
409003 TN kü thuËt ®iÒu khiÓn
409111 ThÝ nghiÖm tù ®éng hãa
410007 Thùc tËp ®iÖn tö 
409036 §AMH ®iÒu khiÓn tù ®éng2
404009 ThÝ nghiÖm m¹ch ®iÖn
400302 Thùc tËp tèt nghiÖp
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý
402003 TN dông cô b¸n dÉn
402113 ThÝ nghiÖm kü thuËt sè
404010 ThÝ nghiÖm m¹ch ®iÖn tö
408002 TN biÕn ®æi nl ®iÖn c¬
406001 Thùc tËp ®iÖn 1
402114 ThÝ nghiÖm vi xö lý

400001 Thùc tËp kü thuËt
ðiện năng 400303 409002 TN c¬ së tù ®éng

405108 T/nghiÖm truyÒn sè liÖu

405110 TN xö lý sè tÝn hiÖu

406002 Thùc tËp ®iÖn 2

403028 ThÝ nghiÖm hÖ thèng ®iÖn

408005 ThÝ nghiÖm m¸y ®iÖn

410007 Thùc tËp ®iÖn tö 

401043 TN ®iÖn tö c«ng suÊt

400016 §AMH ®iÖn 1

400009 §AMH ®iÖn n¨ng 2

M· LuËn v¨nNgành Danh s¸ch m«n tiªn quyÕt

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT CỦA  MÔN LUẬN VĂN 
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M· m«n häc Tªn m«n häc
M· LuËn v¨nNgành Danh s¸ch m«n tiªn quyÕt

440302 Thùc tËp tèt nghiÖp
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý
404009 ThÝ nghiÖm m¹ch ®iÖn
402003 TN dông cô b¸n dÉn
402113 ThÝ nghiÖm kü thuËt sè

404010 ThÝ nghiÖm m¹ch ®iÖn tö

§iÖn tö - 408002 TN biÕn ®æi nl ®iÖn c¬

ViÔn th«ng 440303 402114 ThÝ nghiÖm vi xö lý

406001 Thùc tËp ®iÖn 1
409002 TN c¬ së tù ®éng
405110 TN xö lý sè tÝn hiÖu
405108 T/nghiÖm truyÒn sè liÖu
410007 Thùc tËp ®iÖn tö 
406002 Thùc tËp ®iÖn 2
400001 Thùc tËp kü thuËt
405102 §AMH ®iÖntö viÔn th«ng 1
405103 §AMH ®iÖntö viÔn th«ng 2
404026 ThÝ nghiÖm ®o ®iÖn tö

Ghi chú:  Ngoài nh ững môn h ọc trên khi nh ận luận văn sinh viên ph ải tích lu ỹ thêm:

        + 10 ngày công tác xã h ội


