
110 學年度第 1 學期資訊管理系班級課表 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 110 KHOA QUẢN LÝ THÔNG TIN 

四技越南(學期：4上)B班 107上學期入學(H)    

導師：邱筱雅  Giáo viên chủ nhiệm: Khâu Tiêu Nha 

節
次 時間 星期一 

Thứ 2 

星期二 
Thứ 3 

星期三 
Thứ 4 

星期四 
Thứ 5 

星期五 
Thứ 6 

1  8:20 
 9:10 

40103535(必) 

(Bắt buộc) 

智慧家庭實務 
Thực hành nhà thông 

minh Smarthome 

3學分/3 Tín chỉ 

張世明 

綜 421/Tổng 421 

 

40104516(選) 

(Tự chọn) 

企業實習(五) 

Thực tập doanh nghiệp 5 

6學分/6 tín chỉ 

2  9:20 
10:10 

3 10:20 
11:10 

40104484(選) 

(Tự chọn) 

專案管理 

Quản lý dự án 

2學分/2 Tín chỉ 

蘇至斌 

綜 421/Tổng 421 

4 11:20 
12:10 

40104474(必) 

(Bắt buộc) 

電子商務平台應用 

Ứ ng dụng nền tảng 

thương mại điện tử 

3學分/3 Tín chỉ 

邱筱雅 

綜 421/Tổng 421 

5 12:20 
13:10 

   

6 13:20 
14:10 

40104474(必) 

(Bắt buộc) 

電子商務平台應用 

Ứ ng dụng nền tảng 

thương mại điện tử 

3學分/3 Tín chỉ 

邱筱雅 

綜 421/Tổng 421 

 

40104516(選) 

(Tự chọn) 

企業實習(五) 

Thực tập doanh nghiệp 5 

6學分/6 tín chỉ 

7 14:20 
15:10 

 

8 15:20 
16:10 

40104015(選) 

(Tự chọn) 

資料庫管理系統(管理) 

Quản trị hệ thống cơ sở 

dữ liệu (Quản trị) 

3學分/3 Tín chỉ 

李明昌 

綜 421/Tổng 421 

 

9 16:20 
17:10 

 

10 17:20 
18:00   

 
 

※「語文能力檢定」為畢業門檻，相關說明如下：「英文檢定」課程須具有全民英檢初級以上或本校認可的同等級英語測驗標準(詳見本校學生英語能

力畢業門檻及輔導辦法)之證照，並於三年級下學期第 15週結束前繳交。未符上述規定者，須於四年級下學期加選補救課程「英文能力課程」並及

格方得畢業(若未參加過校外英語檢定考試者，不可選修本課程)；或「華語能力檢定」課程須通過華語文能力測驗（TOCFL）基礎級（A2）以上，

並於三年級下學期第 15週結束前繳交；上述兩者檢定二擇一，通過其中一項證照考試，始達畢業門檻資格。 

※Kiểm tra năng lực hoa ngữ là điều kiện tốt nghiệp, giải thích như sau: Khóa học “Kiểm định trình độ tiếng Anh” yêu cầu phải có bằng GEPT sơ cấp 

trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác có cùng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh được nhà trường công nhận( chi tiết xem qui định ngưỡng 

tốt nghiệp của nhà trường về năng lực tiếng Anh sinh viên), đồng thời trước học kỳ 2 năm 3 tuần thứ 15 phải cung cấp bằng cho trợ lý khoa. Nếu 

không đạt được quy định trên, học kỳ 2 năm 4 chọn môn “ năng lực tiếng anh” và phải thi đạt mới được tốt nghiệp (nếu chưa từng tham gia qua các 

kỳ thi kiểm định trình độ tiếng Anh thì không được chọn môn này); hoặc khóa học “ kiểm định năng lực Hoa ngữ” yêu cầu phải đạt TOCFL cấp căn 

bản (A2) trở lên, đồng thời nộp chứng chỉ trước tuần 15 của học kỳ 2 năm 3. Thi đỗ 1 trong 2 chứng chỉ trên mới đạt được điều kiện tốt nghiệp. 

 


