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Giới thiệu chương trình  

 

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng nhằm khai thác những thông tin quan trọng từ 

các bộ dữ liệu lớn. Nó liên quan chặt chẽ đến các lĩnh vực khoa học máy tính, toán và thống kê. Đây là một 

thuật ngữ tương đối mới để chỉ một loạt các kỹ năng thuộc các lĩnh vực rộng hơn bao gồm Máy học, Khai 

thác dữ liệu, Cơ sở dữ liệu và Trực quan hóa dữ liệu cùng những ứng dụng của chúng trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau.  

 

Chương trình Thạc sĩ chuyên nghiệp về Khoa học dữ liệu (DS) và Trí tuệ nhân tạo (AI) của Viện Công nghệ 

Châu Á (AIT) được thiết kế dưới sự hợp tác với Hiệp hội Eramus+ về DS&AI - một nhóm gồm 15 trung tâm 

hàng đầu tại châu Âu và châu Á, với sứ mệnh mang đến nền giáo dục tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu. 

Chương trình được giảng dạy bởi các giáo sư đầu ngành về Khoa học máy tính, Quản lý thông tin và Trí tuệ 

nhân tạo.  

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Trường Đại học Văn Lang 

đã đề xuất và phối hợp với Viện Công nghệ Châu Á (AIT) nhanh chóng triển khai Chương trình Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp DS&AI. Khóa đầu tiên tại Việt Nam dự kiến khai giảng vào tháng 8/2021. Chương trình cấp học bổng 

toàn phần cho những sinh viên tài năng. Học bổng do Trường Đại học Văn Lang tài trợ. 

 

 



Đối tượng tuyển sinh 
 

Sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường/cựu sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, ngành Kỹ thuật, hoặc 

các ngành gần (liên quan) và có nguyện vọng theo học Thạc sĩ chuyên nghiệp ngành về DS&AI, cam kết 

làm việc và công tác tại Trường Đại học Văn Lang sau khi tốt nghiệp chương trình này. 

Cấu trúc chương trình 
 
Chương trình Thạc sĩ chuyên nghiệp về DS&AI bao gồm 30 tín chỉ, trong đó có 24 tín chỉ môn học và 6 tín 

chỉ dự án. Chương trình gồm 3 học kỳ: 

Học kỳ Giai đoạn Khóa học 

Học kỳ I Tháng 8 - Tháng 12/2021 Các môn học bắt buộc và tự chọn 

Học kỳ II Tháng 12 - Tháng 4/2022 Các môn học bắt buộc và tự chọn 

Học kỳ III Tháng 5 - Tháng 6/2021 Dự án nghiên cứu chuyên ngành 

Tốt nghiệp Tháng 7/2022 Bảo vệ dự án và dự lễ tốt nghiệp tại AIT 

» Chương trình được dạy ngoài giờ làm việc (Buổi tối và các ngày cuối tuần). 

» Ngôn ngữ của chương trình: Tiếng Anh 

Danh mục môn học 
 

Môn học 

» Lập trình máy tính cho Khoa học dữ liệu 

» Mô hình hóa và quản lý dữ liệu 

» Máy học 

» Cơ sở Toán học của Khoa học dữ liệu 

 
 

» Trí tuệ Doanh nghiệp và Phân tích Kinh doanh 

(Business Intelligence and Analytics) 

» Thị giác máy tính 

» Những xu hướng mới về Máy học 

» Tương tác con người – máy tính 

Yêu cầu 
 

» Tốt nghiệp đại học chính quy hoặc tương đương;  

» Có kiến thức nền về giải tích, toán học rời rạc, đại số tuyến tính và lập trình máy tính cơ bản; 

» Các ứng viên có kiến thức về Khoa học máy tính/Kỹ thuật máy tính/ICT là một lợi thế 

» Có chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương 



» Có sức khoẻ tốt  

» Điều kiện xét học bổng: 

- Ứng viên tốt nghiệp cử nhân Khoa học máy tính/Kỹ thuật máy tính/ICT loại giỏi  

» Năng động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đạt các giải thưởng trong và ngoài nước. 

» Dưới 50 tuổi tại thời điểm xét tuyển. 

» Có nguyện vọng công tác tại Trường Đại học Văn Lang và cam kết làm việc tại Trường Đại học Văn 

Lang sau khi hoàn thành khóa học tổi thiểu 05 năm. 

Trách nhiệm của ứng viên 
 

» Hoàn thành khóa học đúng thời gian và nhận văn bằng. 

» Làm việc tại VLU đủ thời gian đã cam kết.  

» Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của mình trên lĩnh vực, vị trí được phân công. Đồng 

thời, thực hiện tốt các quy định đối với cán bộ, giảng viên theo quy định. 

» Thực hiện hoàn trả chi phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà trường nếu không thực hiện đúng 

cam kết. 

Quyền lợi của ứng viên  
 

» Được hỗ trợ toàn bộ kinh phí khóa học (thời gian 12 tháng) và được ưu tiên bố trí công tác, giờ giảng 

phù hợp để thuận lợi trong suốt quá trình học tập. 

» Được tạo điều kiện tham gia các hội thảo chuyên môn liên quan đến lĩnh vực DS/AI, các khoá đào 

tạo ngắn hạn (nếu có). 

» Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp 

» Có cơ hội học bổng tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh tại AIT hoặc các trường đối tác của AIT trong khu vực. 

» Được kết nối chặt chẽ với hơn 4000 cựu học viên của AIT tại Việt Nam và những cựu học viên trên 

toàn thế giới. 
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Contact: Pham Thi Ly Ly (VLU) 

 

Email: ly.ptl@vlu.edu.vn 

http://aitcv.ac.vn 

https://set.ait.ac.th/  

 

+84 931 56 97 77 
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