
Chương trình 2016 Chương trình 2019

Chương trình 2017 Chương trình 2019

1 Phương pháp phần tử hữu hạn (CON602 - 3 TC) Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao (CON605 - 3 TC)

Chương trình 2017 Chương trình 2019

Danh mục môn học thay thế - tương đương năm 2017

Danh mục môn học thay thế - tương đương năm 2019

Luật kinh tế

1 Luật thương mại quốc tế (LAW604 - 3 TC)

Pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại 

quốc tế (LAW618 - 3 TC)

Kỹ thuật xây dựng

Luật thương mại quốc tế (LAW617 - 4 TC)

2

Luật tố tụng dân sự quốc tế (LAW605 - 2 TC)

Pháp luật giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (LAW606 - 

2 TC)

2

3

Quản trị kinh doanh

1 Quản trị sản xuất và điều hành (BUS605 - 3 TC) Quản trị vận hành (BUS645 - 3 TC)

Nghệ thuật lãnh đạo (BUS618 - 3 TC)

Phân tích dữ liệu định lượng (BUS607 - 3 TC)

Lãnh đạo (BUS703 - 3 TC)

Phân tích dữ liệu (BUS644 - 3 TC)



Chương trình 2015 Chương trình 2017

ENG611 Theories of language learning and teaching

(Lý luận học và dạy ngôn ngữ)

ENG703  Language testing ENG710  Language testing and assessment

(Ðánh giá ngôn ngữ) (Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ)

ENG706 Language curriculum, materials development & 

assessment
ENG709  Course design and material development

(Cải tiến đánh giá chương trình, tài liệu giảng dạy ngôn 

ngữ)
(Thiết kế môn học và phát triển tài liệu giảng dạy)

ENG705 Instructional technologies ENG711 Technology and language learning

(Các ứng dụng công nghệ vào giảng dạy) (Ứng dụng công nghệ trong học ngôn ngữ)

Chương trình đào tạo 2015 Chương trình đào tạo 2017

1 Động lực học công trình           

2 Thiết kế kháng chấn cho công trình

Chương trình 2015 Chương trình 2017

1  Tiền tê ngân hàng và các thị trường tài chính            Thị trường tài chính

Chương trình 2015 Chương trình 2017

1 BUS608 Quản trị chiến lược (Strategic management)
BUS641 Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic 

management)

2 BUS620 Khởi nghiệp
BUS643 Sáng tạo và khởi nghiệp (Innovation and 

Entrepreneurship)

Quản trị kinh doanh

3

4

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Động lực học kết cấu và động đất

Tài chính - Ngân hàng

Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

1
ENG601 Theories of language learning and teaching (Lý 

luận dạy và học ngôn ngữ)

2


