
BẢNG THỐNG KÊ HỌC PHẦN HỌC PHẦN HỌC TRƯỚC 

Chuyên ngành Tối Ưu - Hệ Thống 

Hiệu chỉnh ngày:05/05/2017 

 

  
Học  phần tiên quyết: Các môn Toán + Tin giai đoạn đại 

cương  

STT 
Mã Học 

phần 
Học phần Học phần trước 

  
 

Các môn bắt buộc chuyên ngành 
 

1 TTH701 Quy hoạch tuyến tính    

2 TTH703 Thuật toán tối ưu    

3 TTH453 Lý thuyết quy hoạch phi tuyến    

4 TTH454 Mô hình toán kinh tế    

5 TTH451 Vận trù học 
Quy hoạch tuyến 

tính 

6   Các môn tự chọn chuyên ngành   

7 

TTH460 Seminar Tối Ưu-Toán Kinh Tế Quy hoạch tuyến 

tính, Lý thuyết 

quy hoạch phi 

tuyến 

8 
TTH461 Tối ưu đa mục tiêu  Quy hoạch tuyến 

tính 

9 
TTH462 Tối ưu hoá ứng dụng  

  

10 
TTH463 Quy hoạch tuyến tính nâng cao  Quy hoạch tuyến 

tính 

11 TTH464 Lý thuyết và thuật toán tối ưu không trơn   

12 
TTH465 Lý thuyết trò chơi Quy hoạch tuyến 

tính 

13 TTH466 Kinh tế lượng   

14 
TTH467 Cơ sở giải tích lồi và quy hoạch lồi 

  

15 

TTH468 Điều kiện tối ưu không trơn Lý thuyết quy 

hoạch phi tuyến, 

CS GT lồi và QH 

lồi 

16 TTH469 Điều khiển tối ưu   

17 

TTH470 Bất đẳng thức biến phân Lý thuyết quy 

hoạch phi tuyến, 

CS GT lồi và QH 

lồi 

18 TTH471 Quản trị doanh nghiệp   

19   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
Seminar Tối Ưu-

Toán Kinh Tế 

 

Lưu ý: Thông tin trên mang tính tham khảo, sv có thể liên hệ GV của BM để được tư vấn kỹ hơn trước khi chọn 

học phần (nguyenlehoanganh@gmail.com). 
  

 



 

Phụ lục : Cấu trúc liên kết học phần Chuyên ngành Tối Ưu 
 

 

 Lý thuyết trò chơi 

Quy hoạch tuyến 
tính nâng cao 

Tối ưu đa mục tiêu 

Tối ưu hoá ứng dụng 

Lý thuyết và thuật 
toán tối ưu không 
trơn 

Cơ sở giải tích lồi và 
quy hoạch lồi 

Điều kiện tối ưu 
không trơn 

Seminar Tối ưu – Hệ 
thống 

Điều khiển Tối ưu 

Kinh tế lượng 

Quản trị doanh nghiệp 

Bất đẳng thức biến phân 

Khoá luận tốt nghiệp 

Quy hoạch tuyến tính 

Vận trù học 

Mô hình toán kinh tế 

Lý thuyết quy hoạch 

phi tuyến 

 

Thuật toán Tối ưu 

Lưu ý: 

               : Học phần học trước.  

 

              : Học phần  bổ trợ. 

 (nhưng không bắt buộc học 
trước) 


