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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỢT 1 NĂM 2019 

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày         /4/2019) 

1. Ngành: Khoa học Máy tính chương trình đào tạo chuẩn quốc tế 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài đã giao Tến đề tài thay đổi 
Cán bộ hướng dẫn/ 

đồng hướng dẫn đã phân công 
Cán bộ hướng dẫn/đồng 

hướng dẫn thay đổi, bổ sung 

1 15020912 Nguyễn Đăng Thế 22/04/1997 
A new approach of supervised 
machine learning using self-
organizing Map 

A new supervised-learning 
approach to self-organizing 
Map 

TS. Trần Trúc Mai 
TS. Nguyễn Đình Hóa 

 

2. Ngành: Công nghệ Thông tin chương trình đào tạo chất lượng cao 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài đã giao Tến đề tài thay đổi 
Cán bộ hướng dẫn/ 

đồng hướng dẫn đã phân công 
Cán bộ hướng dẫn/đồng 

hướng dẫn thay đổi, bổ sung 

1 15022841 Nguyễn Thị Phương Anh 09/08/1997 
Kiểm thử đơn vị tự động trên 
ứng dụng di động 

Áp dụng công cụ Appium vào 
kiểm thử tự động giao diện 
người dùng trên ứng dụng 
mobile 

TS. Đặng Văn Hưng  

3. Ngành: Công nghệ Thông tin chương trình đào tạo chuẩn 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài đã giao Tến đề tài thay đổi 
Cán bộ hướng dẫn/ 

đồng hướng dẫn đã phân công 
Cán bộ hướng dẫn/đồng 

hướng dẫn thay đổi, bổ sung 

1 12020003 Lê Đức Anh 26/08/1994 
Xây dựng ứng dụng trợ lý lái 
xe 

Hệ thống nhận diện chữ viết 
tay 

TS. Nguyễn Hồng Thịnh  

2 15021361 Nguyễn Anh Dũng 15/04/1997 Quản lý đào tạo 
Xây dựng và phân tích bảo mật 
website bán hàng 

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam  

3 14020272 Trịnh Đức Lương 18/09/1996 
Nghiên cứu một số hệ mật mã 
dòng hạng nhẹ và ứng dụng 
trong nhà thông minh 

Công nghệ Blockchain và ứng 
dụng trong Fintech 

TS. Lê Phê Đô  

4 15020913 Bùi Bá Thành 20/03/1997 Caption Image 
Nhận diện cảm xúc và phân 
loại cảm xúc trên khuôn mặt sử 
dụng mạng CNN 

TS. Nguyễn Văn Vinh  

4. Ngành: Hệ thống Thông tin chương trình đào tạo chuẩn 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài đã giao Tến đề tài thay đổi 
Cán bộ hướng dẫn/ 

đồng hướng dẫn đã phân công 
Cán bộ hướng dẫn/đồng 

hướng dẫn thay đổi, bổ sung 

1 15022023 Phạm Văn Tuân 13/09/1997 Web tuyển sinh 
Tìm hiểu, xây dựng hệ thống 
quản lý công văn, giấy tờ 

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam  
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5. Ngành: Khoa học Máy tính chương trình đào tạo chuẩn 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài đã giao Tến đề tài thay đổi 
Cán bộ hướng dẫn/ 

đồng hướng dẫn đã phân công 
Cán bộ hướng dẫn/đồng 

hướng dẫn thay đổi, bổ sung 

1 15021108 Vũ Hoàng Long 12/09/1997 
Chuyển đổi từ ngôn ngữ tự 
nhiên sang câu truy vấn 

Rút trích dữ liệu song ngữ tự 
động từ nguồn dữ liệu trực 
tuyển 

ThS. Trần Hồng Việt  

6. Ngành: Truyền thông và Mạng máy tính chương trình đào tạo chuẩn 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài đã giao Tến đề tài thay đổi 
Cán bộ hướng dẫn/ 

đồng hướng dẫn đã phân công 
Cán bộ hướng dẫn/đồng 

hướng dẫn thay đổi, bổ sung 

1 14020010 Phan Hoàng Anh 11/07/1996 
Ứng dụng NodeJS tối ưu cho 
việc facebook marketing 

Xây dựng hệ thống Chatbot 
ứng dụng cho thương mại điện 
tử dựa trên nền tảng mạng xã 
hội và dịch vụ xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên 

TS. Hoàng Xuân Tùng 
TS. Nguyễn Đình Hóa 

 

Ấn định danh sách này có 09 sinh viên./. 
 

 


