HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

Phạm Trường
Thiên

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Ân

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

Công ty TNHH
ARIS Việt Nam

N15DCCN095 Phạm Ngọc

Ẩn

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

Công ty TNHH
Truyền thông
Umbala

3

N15DCCN142 Hoàng Thị

Bình

D15CQCP01-N

ThS. Lưu Nguyễn
FPT Software
Kỳ Thư

4

N15DCCN047 Nguyễn Thanh Bình

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

5

N15DCCN024

6

1

N15DCCN173

2

Nguyễn Quốc
Anh

Công ty TNHH
Giải pháp Phần
mềm Tường Minh

Chương D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh Technocom
Hào
Technology

N15DCCN153 Nông Kim

Cương

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty SWAG
SOFT

7

N15DCCN143 Mai Văn

Cường

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

Công ty TNHH
Giải pháp Phần
mềm Cybersoft

8

N15DCCN062 Nguyễn Trọng Đại

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty Janeto

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

KHÓA: 2015 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC TRẢ NỢ
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Nội dung Lý thuyết

Nội dung Thực hành

Điện thoại sinh
viên

- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
Toà nhà Waseco,
• Thanh toán điện tử qua paypal, thẻ ATM nội địa hoặc
Xây dựng Website bán
10 Phổ Quang,
- XamPP, Git, JQuery(AJAX), MYSQL,Laravel Framework, thanh toán bằng tiền mặt
vali, phụ kiện du lịch
0932221911
P2,Q. Tân Bình,
MVC, boostrap Framework
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
trực tuyến bằng Laravel
TPHCM
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.
Xây dựng tính năng:
Quản lý task mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi bạn đang offline.
Ngay khi kết nối mạng, dữ liệu sẽ ngay lập tức được tự động
đồng bộ trên các thiết bị khác.
Landmark 6, 4303,
Sắp xếp danh sách công việc cần làm hiệu quả với nhiệm
Phát triển ứng dụng
Tìm hiểu về: Design Pattern, Architecture Pattern, Firebase,
208 Nguyễn Hữu
vụ con, nhiệm vụ ưu tiên, dự án con và phân loại công việc
quản lý công việc và
Room database, Java core, Reactive
0934088072
Cảnh, P22, Q.Bình
theo màu (color-coded project).
thời gian TodoList
programming Java,OOP,Kotlin
Thạnh, TPHCM
Dễ dàng chia sẻ kế hoạch, phân công công việc và bàn
luận cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Tích hợp với nhiều ứng dụng hữu ích khác như Google
Drive, Cloud Magic, Sunrise Calendar, Toggl, IFTTT, và
Zapier…
- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ sách
- Xây dựng Website Bán sách Online với các chức năng:
Lô T2, đường D1,
Xây dựng Website bán -HTML, CSS, javascript, jquery, ajax SQL server,Java
- Đăng ký, đăng nhập
khu CNC, P. Tân
0968439014
sách online
Basic, OOP
- Xử lý giỏ hàng, mua hàng, thanh toán, bình luận, yêu thích
Phú, Q9, TPHCM
- Thêm/Xóa/Sửa sách cho Admin
- Báo cáo Doanh thu theo từng tháng trong 1 năm
Xây dựng thêm giao
111 Nguyễn Đình
diện và xử lý webapp
OOP, datastructure, Java, web, Spring boot, REST, vagrant, Phát triển tính năng mới cho hệ thống codelab (TMA Virtual
Chính, P15, Q. Phú codelab (TMA Virtual
0707062206
linux, VM, NoVNC, ReactJs, JavaScript, HTML, CSS
labs)
Nhuận, TPHCM
labs) bằng framework
ReactJS
Xây dựng hệ thống quản lí mua bán Procurement
Management System
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
01 Lê Đình Lý, Đà Xây dựng website đặt
Tìm hiểu spring framework, reactjs, mysql.
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
0349020939
Nẵng
vé máy bay online
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
168, Nguyễn Công
Trứ, P Nguyễn
Xây dựng ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình swift 5, công cụ xcode
Xây dựng ứng dụng quản lý quán coffee
0911888977
Thái Bình, Q1,
IOS quản lý quán coffee
TPHCM
94/41/6 Phú Thọ
Xây dựng App học
Hoà, P. Phú Thọ
tiếng anh chuyên ngành Tìm hiểu công nghệ: react native, asp.net core ,resful api
Xây dựng app học tiếng anh chuyên ngành lập trình
0889108657
Hoà, Q. Tân Phú,
lập trình
TPHCM
Xây dưng trang web
Tìm hiểu các công nghệ:
57, Quốc lộ 13,
Xây dựng website có các chức năng:
thương mại điện tử kinh - Nestjs,
P26, Q.Bình
- Quản lý bán hàng
0375629888
doanh mặt hàng quần
- Angular 7,
Thạnh, TPHCM
- Quản lý kho cho hệ thống bán trực tuyến
áo thời trang
- MongoDB

Email sinh viên

Ghi chú

PhamTruongThienAn@
gmail.com

x

phamngocan97123@gm
ail.com

x

hoangbinhd15@gmail.co
m

x

n15dccn047@student.pti
thcm.edu.vn

x

n15dccn024@student.pti
thcm.edu.vn

x

nongkimcuong.it@gmail
.com

x

cuongmai1396@gmail.c
om

x

ngtrdai290197@gmail.c
om

x

STT
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Mã sinh viên

Họ và tên SV

N15DCCN071 Lê Duy

Đạt

Lớp

D15CQCP01-N

Giáo viên phụ
trách

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Công ty TNHH
ROCKSHIP

Địa chỉ đơn vị thực
tập

64/1K Võ Oanh,
P25, Q.Bình
Thạnh, TPHCM

Nội dung thực tập chính

Xây dựng ứng dụng
quản lý hồ sơ trong
giao dịch bất động sản

10 N15DCCN098 Võ Thành

Đạt

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

11 N15DCCN032 Mai Ngọc

Diệu

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty ITS-J

Khu Công nghệ cao Xây dựng website đặt
quận 9
vé xe.

Nội dung Lý thuyết

- Tìm hiểu công nghệ:
+ VueJS
+ Buefy
- Tìm hiểu quy trình quản lý văn bản
- Tìm hiểu nghiệp vụ kinh doanh bắt động sản

Xây dựng app bán quần
Tìm hiểu java android , sql server
áo online

- Tìm hiểu nghiệp vụ đặt vé xe qua Website

12 N15DCCN111 Đỗ Hữu

Đức

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng Web bán
bách hóa gia đình

SQL server, C# .NET, HTML, CSS, JS

13 N15DCCN133 Lê Vũ Anh

Đức

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng Website bán
văn phòng phẩm trực
tuyến

ASP.NET MVC,HTML,CSS,BOOTSTRAP,JQUERY

14 N15DCCN174 Nguyễn Tiến

Dũng

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng website bán
thiết bị điện dân dụng

Html, CSS, Bootstrap, JavaScript, JQuery, AJAX

15 N15DCCN154 Trần Hoàng

Dũng

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

Phòng 7 lầu 11, CC
Công ty TNHH
Bình Minh (tòa B)
Ứng dụng quản lý kho
MTV Công Nghệ
Lương Đình Của,
vận, vận hành Công ty
và Truyền Thông 3i P. Bình An, Q2,
TPHCM

-Tìm hiểu về: Android SDK, Java Android
Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý kho vận, công ty

Nội dung Thực hành

Điện thoại sinh
viên

Email sinh viên

Ghi chú

duyledat197@gmail.com

x

- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
0763978141
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.

dat.vo777@gmail.com

x

Website có các chức năng:
- Quản lý xe, nhân viên, mở các chuyến, phân công nhân viên
0981746596
- Đặt vé xe, thanh toán
- In các chuyến xe, hành khách đã mua vé

maingocdieu032@gmail.
com

x

doduc017@gmail.com

x

levuanhduc1996@gmail.
com

x

Tiendungptiter@gmail.c
om

x

tranhoangdung162@gm
ail.com

x

- Thiết kế CSDL
- Xây dựng ứng dụng có các chức năng:
+ Quản lý văn bản
+ Quản lý nhân sự - công việc

0353328055

- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
0971349698
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.
- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua paypal, thẻ ATM nội địa hoặc
thanh toán bằng tiền mặt
0392742735
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.
- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
0586183948
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.
Xây dựng ứng dụng Android quản lý hàng hóa, quản lý Công
0356484803
ty(Nhân viên, xuất nhập hàng)

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

16 N15DCCN165 Nguyễn Thanh Duy

17 N15DCCN048 Phạm Anh

Duy

18 N15DCCN006 Lê Viết Trường Giang

19 N15DCCN114

Nguyễn
Trường

20 N15DCCN191 Dương Đình

Lớp

Giáo viên phụ
trách

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

Tin Lien Solutions

1018 Nguyễn Trãi,
P14, Q5, TPHCM

Tìm hiểu: Spring MVC, Hibernate, Ajax, Jquery, JSP, Servlet
Xây dưng web bán
Tìm hiểu mô hình MVC, 3layers
Triển khai web bán hàng trên nền tảng Java web
hàng trên nền tảng Java - Tìm hiểu thiết kế hướng đối tượng
- Tìm hiểu về spring framework

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Trang web cho phép
người dùng truy cập
thông tin các anime đã, SQL Server, lập trình web trên nền tảng .Net
đang và sắp công chiếu
theo các quý trong năm.

FPT Software

Giang

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
TS. Nguyễn Hồng
NTT DATA Việt
Sơn
Nam

Hạnh

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Lưu Nguyễn
Giải pháp Phần
Kỳ Thư
mềm Tường Minh

21 N15DCCN072 Lương Thị Thu Hiền

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

22 N15DCCN176 Đàm Thị

Hiệp

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Nguyễn Văn
Giải pháp Phần
Sáu
mềm Tường Minh

23 N15DCCN115 Đinh Hoài

Hiệp

D15CQCP01-N

TS. Nguyễn Hồng
DEK technologies
Sơn

24 N15DCCN177 Trần Thanh

Hiệp

D15CQCP01-N

ThS. Lưu Nguyễn
FPT Software
Kỳ Thư

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng web đọc
truyện online

Nội dung Lý thuyết

Xây dựng Website đặt
mua vé xem phim

TMA tower, Công
viên phần mềm
Quang Trung, quận
12, tp Hồ Chí Minh

Xây dựng website chia
sẻ máy photocopy sử
dụng Angular
Framework

121/137 Lê Lợi,
Bến Thành, Q1,
TPHCM

Xây dựng hệ thống gửi
nhận tin nhắn có tính
khả dụng cao

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Điện thoại sinh
viên

Email sinh viên

Ghi chú

tnguyenthanhduyt@gmai
l.com

x

aduy2507@gmail.com

x

0906764704

truonggiangle1997@gm
ail.com

x

Đăng ký máy ảo Azure và cài đặt ứng dụng web theo dõi xe
(có gắn định vị GPS) trên máy ảo Azure

0931404497

proberdelgas000@gmail
.com

x

Phát triển website tương tác nhắn tin, gọi điện sử dụng cho
nhân viên và khách hàng bán xe hơi

0978894923

dinhhanh0302@gmail.co
m

x

luonghien347@gmail.co
m

x

0963496907

Trang web cho phép người dùng truy cập thông tin các anime
đã, đang và sắp công chiếu theo các quý trong năm.
0987950031

- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Tìm, chọn và đọc truyện, nghe truyện
• Bày tỏ cảm xúc với truyện, bình luận truyện.
Lập trình web trên nền tảng .NET
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý truyện
• Quản lý bình luận và trả lời bình luận.

Tìm hiểu điện toán đám mây
37 Đường Tôn Đức Phát triển ứng dụng
Khái niệm IaaS, PaaS, SaaS
Thắng, P. Bến
theo dõi xe trên máy ảo
Tìm hiểu dịch vụ IaaS, PaaS và SaaS của Microsoft Azure
Nghé, Q1, TPHCM của Azure
Tìm hiểu dịch vụ định vị GPS và Google map API
Xây dựng Website
TMA tower, Công
tương tác nhắn tin, gọi
viên phần mềm
điện sử dụng cho nhân Sử dụng công cụ Visual Studio, ReactJS, Redux
Quang Trung, quận
viên và khách hàng bán
12, tp Hồ Chí Minh
xe hơi

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Nội dung Thực hành

Html, CSS, JavaScript, SQL Server, Java Basic, OOP

- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Tìm và xem giới thiệu sơ lược về phim.
• Tìm và xem lịch chiếu phim.
• Chọn phim, chọn chổ ngồi. Đặt vé.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
• Chat realtime
0387348585
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý phòng chiếu phim
• Quản lý phim
• Quản lý phòng lịch chiếu phim
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.

- Tìm hiểu HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
- Tìm hiểu về AngularX FrameWork

Xây dựng website chia sẻ máy photocopy với các chức năng
sau:
- Đăng ký chia sẻ máy
- Đăng ký thuê máy
- Cập nhật trạng thái máy
- Tính phí thuê máy

0376196704

dthiep.gm@gmail.com

x

Tìm hiểu dịch vụ tin nhắn
Nghiên cứu OpenSAF framework
Nghiên cứu Linux server
Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng dùng OpenSAF
framework chạy trên Linux

Phát triển ứng dụng cung cấp dịch vụ gửi và nhận tin nhắn
chạy trên Linux dùng OpenSAF

0985634140

hoaihiep.dhh@live.com

x

- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ dữ liệu
- Xây dựng Website Bán hàng điện tử Online với các chức
năng:
- Đăng ký, đăng nhập
- Xử lý giỏ hàng, mua hàng, thanh toán, bình luận, yêu thích
- Thêm/Xóa/Sửa hàng hóa cho Admin
- Báo cáoTồn kho

0377220797

tranthanhhiep1997@gm
ail.com

x

Xây dựng WebSite bán - HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, JQuery, AJAX
hàng điện tử trực tuyến

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

57, Quốc lộ 13,
P26, Q.Bình
Thạnh, TPHCM

Nội dung thực tập chính

Xây dựng web site bán
đồ ăn trực tuyến

Nội dung Lý thuyết

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Node Js framework
typescript (trong việc làm web service) và framework
angular 7 trong việc thiết kế web client sử dụng api, tìm hiểu
về hệ cơ sở dữ liệu noSql, tìm hiểu về api liên kết với các
trang thương mại điện tử online để đồng bộ hóa dữ liệu

25 N15DCCN007 Lê Minh

Hiếu

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh
Công ty Janeto
Hào

26 N15DCCN001 Trần Ngọc

Hiếu

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

Công ty TNHH
NTT DATA Việt
Nam

37 Đường Tôn Đức
Xây dựng website bán
Thắng, P. Bến
quần áo
Nghé, Q1, TPHCM

27 N15DCCN034 Huỳnh Ngọc

Hiệu

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Global CyberSoft
(Vietnam) JSC

Helios Building,
CVPM Quang
Trung, Q12,
TPHCM

28 N15DCCN025 Nguyễn Nhân

Hòa

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty TNHH
Giải pháp Phần
mềm Tường Minh

Tìm hiểu các công nghệ:
111 Nguyễn Đình
Phát triển tính năng mới
- OOP, datastructure,
Chính, P15, Q. Phú cho hệ thống codelab
- Java, web, Spring boot, REST, vagrant
Nhuận, TPHCM
(TMA Virtual labs)
- linux, VM, NoVNC, ReactJs, JavaScript, HTML, CSS

Xây dựng website kinh Ngôn ngữ PHP theo MVC
doanh mặt hàng cá kiểng CSDL Mysql

Công ty TNHH
Giải pháp Phần
mềm Tường Minh

Tầng 4 TMA
Tower, Đường số
2, CVPM Quang
Trung, P.Tân
Chánh Hiệp, Q12,
TPHCM

Công ty TNHH
NTT DATA Việt
Nam

37 Đường Tôn Đức
Xây dựng website quản -Tìm hiểu về Laravel framework
Thắng, P. Bến
lí nhà hàng pizza
-MySQL
Nghé, Q1, TPHCM

Xây dựng Website quản
lý nhân viên TFT
ASP.NET MVC, Entity Framework, HTML, CSS,
(TMA Foundation
Bootstrap, Jquery, Ajax
Training)

29 N15DCCN156 Trương Huỳnh Hòa

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

30 N15DCCN002 Trần Huy

Hoàng

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Huy

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh Pascalia Asia
Hào
Vietnam

32 N15DCCN073 Đặng Hoàng

Khang

D15CQCP01-N

Tầng 4, QTSC 9,
đường số 3CVPM
ThS. Nguyễn Anh
Phần mềm gửi thông
Unlimited Solutions Quang Trung,
Hào
báo real-time Winform
P.Tân Chánh Hiệp,
Q12, TPHCM

33 N15DCCN035 Trương Nhất

Kiên

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
Sáu

Epal Solution

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty TNHH
Giải pháp Phần
mềm Cybersoft

31 N15DCCN116

Nguyễn Hà
Minh

34 N15DCCN102 Lê Văn

Kiều

-Tìm hiểu về framework Spring MVC
-MySQL
-Boostrap

17 Nguyễn Ư Dĩ,
P.Thảo Điền, Q2,
TPHCM

56/12/27 Linh
Đông, P.Linh
Đông, Q.Thủ Đức,
TPHCM
94/41/6 Phú Thọ
Hoà, P. Phú Thọ
Hoà, Q. Tân Phú,
TPHCM

Lập trình website
admin bằng
Laravel+ReactJS

Xây dựng website Rao
Vặt bằng framework
Angular 2+

ReactJS, Laravel, Flask, Git

OOP, DataStructure, SQL, OS, C#, Java

- Tìm hiểu HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
- Tìm hiểu về AngularX FrameWork

- Tìm hiểu cac công nghệ:
Xây dựng ứng dụng học + HTML, CSS,
tiếng Anh chuyên ngành + React native.
lập trình.
- Tìm hiểu phương pháp thiết kế bài giảng
- Tìm hiểu phương pháp đánh giá kết quả học tập

Nội dung Thực hành

Điện thoại sinh
viên

Xây dựng web site bán đồ ăn trực tuyến: phân quyền truy
cập (ứng với mỗi quyền sẽ có mỗi tính năng khác nhau), mua
và thanh toán online, kiểm soát hàng hóa đơn đặt hàng số
lượng và thống kê, gửi tin nhắn xác nhận qua mail người
dùng.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
0799183925
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
-Chức năng đăng nhập, đăng kí
-Hiển thị sản phẩm
-Tìm kiếm sản phẩm, lập giỏ hàng
0949829296
-Chức năng thanh toán,..

Email sinh viên

Ghi chú

Hieuleminh1997@gmail
.com

x

hieuthao97@gmail.com

x

Thiết kế web có các chức năng:
- Giới thiệu và kinh doanh cá kiểng
- Kinh doanh thực phẩm và các phụ kiện liên quan cho cá
- Hướng dẫn chăm sóc

0357479762

huynhngochieu034@gm
ail.com

x

- Phát triển webapp codelab (Virtual TMA lab)
- Xử lí backend bằng java

0779339323

n15dccn025@student.pti
thcm.edu.vn

x

0374767080

n15dccn156@student.pti
thcm.edu.vn

x

tranhuyhoang16011997
@gmail.com

x

0794755005

minhhuy97.ptit@gmail.c
om

x

0902921320

dhkhang1709@gmail.co
m

x

0971888609

n15dccn035@student.pti
thcm.edu.vn

x

0987651010

tonykieu95@gmail.com

x

- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản
• Xem thông tin chung của công ty
• Nhận và xem được thông báo từ ban lãnh đạo, bộ phận
nhân sự, người quản lý
• Chọn và xem chi tiết bảng chấm công của từng tháng
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Chấm công
• Gởi thông báo đến nhân viên, bộ phận.
Website có các chức năng:
- Đăng nhập
- Cập nhật món ăn, quảng cáo
- Đặt món
Lập trình website admin bằng Laravel+ReactJS.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
Phần mềm gửi thông báo real-time.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
Xây dựng website Rao Vặt với các chức năng sau:
- Đăng tin rao vặt, up hình ảnh
- Hiển thị các tin, xem chi tiết
- Giao diện trao đổi giữa người muâ và người bán
- Cập nhật trạng thái tin rao
- Thiết kế CSDL
- Xây dựng module thiết kế bài giảng
- Xây dựng module thi - đánh giá quá trình học
- Xây dựng module từ điển

816402040

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng ứng dụng
mạng xã hội chat online
trên hai nền tảng
Windows Application
và Android Application

Nội dung Lý thuyết

35 N15DCCN005 Đào Phi

Lạc

D15CQCP01-N

36 N15DCCN128 Phan Thanh

Liêm

D15CQCP01-N

ThS. Lưu Nguyễn
FPT Software
Kỳ Thư

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng website quản
lý thư viện

37 N15DCCN135 Đỗ Thị Mỹ

Linh

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

56/12/27 Linh
Đông, P.Linh
Đông, Q.Thủ Đức,
TPHCM

Xây dựng Website nghe
nhạc bằng ngôn ngữ
Angular

38 N15DCCN075 Thi Đại

Lộc

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
Zalo-VNG
Sáu

Toà nhà
Xây dựng website quản
Flemington, 182 Lê
lý giao hàng thức ăn
Tìm hiểu về Java, HTML, CSS, Javascript, MySql
Đại Hành, P15,
nhanh
Q11, TPHCM

39 N15DCCN118 Trần Thanh

Lộc

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
Magenest
Sáu

28/1 Hoàng Minh
Gíám, P9, Q. Phú
Nhuận , TPHCM

40 N15DCCN193 Lỗ Đình

Long

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Nguyễn Văn
Phát triển Phần
Sáu
mềm Manifera

41 N15DCCN168 Nguyễn Tấn

Luông

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

42 N15DCCN197 Phạm Thị Ngọc Miên

D15CQCP01-N

FPT Software

ThS. Lưu Nguyễn
FPT Software
Kỳ Thư

Điện thoại sinh
viên

Xây dựng ứng dụng mạng xã hội chat online trên hai nền
tảng Windows Application và Android Application.
1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
2. Lập trình phần mềm Windows với WPF (Windows
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
Presenstation Foundation), nền tảng .NET, ngôn ngữ lập
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
trình C#.
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
0971632693
3. Lập trình Android, nền tảng Java, ngôn ngữ lập trình Java.
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
4. Lập trình ứng dụng hướng dịch vụ mô hình client-server
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
hỗ trợ đa nền tảng theo hai hướng: Request-Response và
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
Real-time.
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ dữ liệu
- Xây dựng website quản lý thư viện:
- Tìm hiểu MySQL, HTML, CSS, Java JSP, Servlet
+ Thủ thư : Nhập các danh mục đầu sách, độc giả; Cho
0372797797
mượn sách, trả sách; Thống kê tần suất sử dụng sách.
+ Độc giả: đăng ký làm thẻ độc giả; tra cứu sách
- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Tìm kiếm bài hát
• Nghe nhạc, xem Music Video
• Thêm/Bớt bài hát, video vào danh sách yêu thích.
HTML, CSS, JavaScript, Boostrap, Angular, Reponsive
• Bày tỏ cảm xúc, bình luận bài hát
0964163125
• Cập nhật lời bài hát
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý bài hát, video
• Quản lý lời bài hát.

ThS. Nguyễn Anh
FPT Software
Hào

Epal Solution

Nội dung Thực hành

Xây dựng website quản lý giao hàng thức ăn nhanh với các
chức năng sau:
- Gán đơn hàng - nhân viên
0946354350
- Cập nhật trạng thái đơn hàng, nhân viên
- Thống kê số lượng đơn hàng, doanh thu trên từng nhân viên

Xây dựng Website bán hàng điện tử Online với các chức
năng:
- Danh mục hàng hóa
0961632295
- Xem chi tiết mặt hàng
- Giỏ hàng, thanh toán
Xây dựng website quản lý thông tin khách hàng với các chức
năng sau:
- Đăng ký tài khoản khách hàng
- Tìm hiểu HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- Thay đổi thông tin khách hàng
88 Bạch Đằng, P.2,
Xây dựng website quản - Tìm hiểu Framework Laravel
- Form đăng nhập
Q. Tân Bình,
0937994750
lý thông tin khách hàng - Tìm hiểu một trong các DBMS: MySQL, Postgres, SQLite, - Form khai báo khi quên mật khẩu
TPHCM
SQL Server
- Back-end:
+ Khởi tạo tài khoản khách hàng
+ Phân loại khách hàng
+ Cập nhật quá trình chăm sóc khách hàng
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Xây dựng Website Quản Lý Quán Café với các tính năng
Tìm hiểu: Spring MVC, Hibernate, Ajax, Jquery, JSP, Servlet
sau:
Lô T2, đường D1,
Tìm hiểu mô hình MVC, 3layers
Xây dựng Website
- Quản lý sản các sản phẩm đang bán, bàn...
khu CNC, P. Tân
- Tìm hiểu thiết kế hướng đối tượng
0333334478
Quản Lý Quán Cafe
- Quản lý hóa đơn
Phú, Q9, TPHCM
- Tìm hiểu về spring framework
- Quản lý thanh toán
- Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý quán café
- Quản lý đặt bàn

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng Website bán
hàng điện tử Online

- Tìm hiểu Html, Css, JavaScript
- Tìm hiểu Framework ReactJS

- Tìm hiểu HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, JQuery,
Xây dựng WebSite bán AJAX (Front end)
máy vi tính trực tuyến - SQL Server (Database)
- Java Basic, OOP (Back end)

- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ dữ liệu
- Xây dựng Website Bán hàng Online với các chức năng:
+ Đăng ký, đăng nhập
+ Xử lý giỏ hàng, mua hàng, thanh toán, bình luận, yêu
thích
+ Thêm/Xóa/Sửa sản phẩm cho Admin
+ Báo cáo Doanh thu

0973333941

Email sinh viên

Ghi chú

daophilac@gmail.com

x

thanhliem270297@gmai
l.com

x

dothimylinh97ld@gmail.
com

x

n15dccn075@student.pti
thcm.edu.vn

x

N15DCCN118@student
.ptithcm.edu.vn

x

hatsune1320@gmail.co
m

x

pro7991@gmail.com

x

phammien0801@gmail.c
om

x

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

Nội dung Lý thuyết

Nội dung Thực hành

Điện thoại sinh
viên

Kiểm thử website bằng selenium Driver và Chrome Driver.
1) Lập hồ sơ yêu cầu kiểm thử cho sản phẩm (tại sao, dùng
làm gì, ích lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3
khía cạnh: nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm. đề tài
này phải có bản thiết kế website trước !
2) Lập hồ sơ thiết kế kiểm thử cho từng yêu cầu ; có 2 nội
0942741230
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế kiểm thử. Các nghiên cứu phần lý
thuyết dược dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt/thự thi kiểm thử, và báo cáo kết quả kểm thử.
- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ dữ liệu
- Xây dựng Website Quản lý điểm sinh viên với các chức
năng:
+ Đăng ký, đăng nhập
+ Mở lớp tín chỉ (lớp môn học)
0961636693
+ Sinh viên Đăng ký lớp tín chỉ
+ Nhập điểm
+ Thêm/Xóa/Sửa các danh mục cho Admin
+ Báo cáo In Bảng điiểm của 1 lớp tín chỉ sau khi thi
- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
0929181615
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.

Email sinh viên

Ghi chú

caothikimngan97.ym@g
mail.com

x

trongnghiaptit97@gmail
.com

x

votungnghia1508@gmai
l.com

x

Ngân

D15CQCP01-N

Công ty RedWeb449 Trần Hưng
ThS. Nguyễn Anh Phát triển giải pháp
Xây dựng hệ thống
Đạo, Cầu Kho, Q1,
Hào
thiết kế website cho
kiểm thử Website
TPHCM
B2B&B2C

44 N15DCCN169 Nguyễn Trọng Nghĩa

D15CQCP01-N

ThS. Lưu Nguyễn
FPT Software
Kỳ Thư

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng WebSite
Quản lý điểm sinh viên

45 N15DCCN136 Võ Tùng

Nghĩa

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

- Java android (APP)
Xây dựng app bán thiết
- Spring boot Framework (Restful API)
bị điện lạnh online
- SQL Server (Database)

46 N15DCCN008 Trần Đức

Nguyên D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn
Ngọc Duy

FPT Telecom

Lô 37-39A, đường
19, KCX Tân
Thuận, P.Tân
Thuận Đông, Q7,
TPHCM

Xây dựng ứng dụng
smartTV

Tìm hiểu các công nghệ:
- Kotlin,
- MVVM
- Lập trình trên môi trường Android

Xây dựng ứng dụng sự kiên, cho phép xem các nội dung
trực tiếp (live) trên thiết bị Smart TV android

0388961617

nguyenmap2308@gmail
.com

x

Xây dựng app eSales
Internship (App demo
cho quy trình đăt hàng)

1.Cơ sở dữ liệu SQL Serve
2.Application Android (Front end):
+ Android Basic
+ SQLite
+ Model Code MVP
3. Service API (Back End):
+ Cấu hình IIS (Internet Information Services)
+ ASP.NET Framework ( Code C# )
+ Entity FrameWork
+ LinQ
4.Training FrameWork HQ eSales V2

1. Xây dựng app eSales Internship (App demo cho quy trình
đăt hàng)
2. Xây dựng app eSales mvp ( App demo cho Mô hình code
MVP)
3.Tìm hiểu và xây dựng Web Service API

0364968197

dothanhnha1611@gmail
.com

x

Tìm hiểu mô hình MVC, MySQL, Java Sping Framework

- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ dữ liệu
- Xây dựng Website Bán giày Online với các chức năng:
+ Đăng ký, đăng nhập
+ Xử lý giỏ hàng, mua hàng, thanh toán, bình luận, yêu
thích
+ Thêm/Xóa/Sửa sản phẩm cho Admin
+ Báo cáo Doanh thu

0796944128

nguyenhuunhan141@gm
ail.com

x

Tòa 8, Đường số 2,
QTSC, Tân Hưng Xây dựng Ứng Dụng
Thuận, Q12,
Box Publisher
TPHCM

- Spring boot Framework (Backend Java ) :
+ Restful API : Controller,Repository,Service (C.R.U.D)
+ Thao tác dữ liệu với JPA/Hibernate
- FrontEnd
+ AngularJS
+ Bootstrap 4
+ Javascript ES6/ Lodash Libary
- Làm Việc Với Database
+ Mysql
+ Mongodb
- Cách Làm việc với Team
+ Quản Lý Source Code với Git
+ Mô hình Scrum

- Áp dụng Thực Hành Training Viết Website Quản Lý Sổ
Địa Chỉ
- Tham gia dự án: Box Publisher Application
Viết một số module :
+ Đăng Ký/ Đăng Nhập Thành Viên
+ Quên mật khẩu -> Reset code
+ Import Project Processor
+ Report Tracking Page
+ Mapping Data Reseller Mongodb
+ Add File và Select File From Box API
+ Notification Send Mail

0397336794

ducnhan956@gmail.com

x

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Ngôn ngữ lập trình C#
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Tạo ứng dụng nghe nhạc .mp3, .wav, .aac,.. Quản lý danh
sách nhạc, Tạo các Playlist.

0345546400

anhnhat280497@gmail.
com

x

43 N15DCCN119 Cao Thị Kim

47 N15DCCN036 Đỗ Thanh

48 N15DCCN090 Nguyễn Hữu

Nhã

Nhân

D15CQCP01-N

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty TNHH
HQSOFT

ThS. Lưu Nguyễn
FPT Software
Kỳ Thư

49 N15DCCN064 Võ Đức

Nhân

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

50 N15DCCN037 Nguyễn Anh

Nhật

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
FPT Software
Sáu

Công ty 689Cloud

Lầu 2, Tòa nhà
72/24 Phan Đăng
Lưu, Q. Phú
Nhuận, TPHCM

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng website bán
giày trực tuyến

Ứng dụng nghe nhạc
trên Windows

Manual test, Selenium Driver, Chrome Driver, Python, API

- Tìm hiểu các nghiệp vụ liên quan đến quản lý điếm sinh
viên theo hệ tín chỉ;
- Tìm hiểu Html,css, javascript , bootstrap, mysql

STT

Họ và tên SV

Mã sinh viên

51 N15DCCN065

Nguyễn Đào
Hồng

52 N15DCCN060 Lê Xuân

Nhung

Phi

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh
FPT Software
Hào

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Thiết kế website bán
điện thoại

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng web bán
hàng công nghệ

FPT Software

Nội dung Lý thuyết

Tìm hiểu về:
+ HTML, CSS
+ JavaScript, JQuery, Bootstrap
+ Phân tích và thiết kế phần mềm
+ Tạo cơ sở dữ liệu (Mysql)

Tìm hiểu công nghệ Spring MVC, Hibernate, Ajax, Jquery

Tầng 9, E-Town3,
Xây dựng ứng dụng đặt - Angular
364 Cộng Hòa, Q.
chỗ khách sạn online
- Codorva Multiplaform
Tân Bình, TPHCM

Nội dung Thực hành

Thiết kế Website bán điện thoại
+ Xây dựng phần đăng ký tài khoản
+ Xây dựng phần đăng nhập
+ Lập Giỏ hàng
+ Thanh toán
+ Quản lý các đơn đặt hàng (quản trị)

ThS. Nguyễn Anh Công Ty TNHH
Hào
NEC

54 N15DCCN054 Nguyễn Đức

Quang

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

55 N15DCCN201 Nguyễn Xuân

Quang

D15CQCP01-N

233 Hoàng Hoa
ThS. Lưu Nguyễn Công ty TNHH
Thám, P12, Q.Tân
Kỳ Thư
Sorimachi Việt Nam
Bình, TPHPCM

56 N15DCCN029 Trương Văn

Quang

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
TS. Nguyễn Hồng
NTT DATA Việt
Sơn
Nam

Phát triển ứng dụng
37 Đường Tôn Đức
quản lý quan hệ khách
Thắng, P. Bến
hàng dùng Azure SQL
Nghé, Q1, TPHCM
Database

Tìm hiểu về quản lý quan hệ khác hàng CRM
Tìm hiểu các dịch vụ điện toán đám mây Microsoft Azure
Tìm hiểu Azure SQL database

Xây dựng ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng đơn giản
dùng Azure SQL Database

57 N15DCCN087 Dương Hùng

Sang

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
FPT Software
Sáu

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng website bán
hàng

- Tìm hiểu HTML, CSS, JS
- Tìm hiểu Hibernate và Spring Boot
- Tìm hiểu Eclipse IDE
- Tìm hiểu một trong các DBMS: MySQL, Postgres, SQLite,
SQL Server

Xây dựng website bán hàng với những chức năng sau:
- Trang giới thiệu sản phẩm theo danh mục
- Trang chi tiết sản phẩm
- Trang giỏ hàng
- Trang thanh toán

D15CQCP01-N

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng ứng dụng
quản lý sổ địa chỉ
(Address book) trên
thiết bị chạy Android

Tìm hiểu về:

ThS. Nguyễn Văn
FPT Software
Sáu

58 N15DCCN019 Lê Bá

Sáng

59 N15DCCN159 Nguyễn Lê Thế Sinh

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

6th Floor, Logigear
Building, 462 Phan Xây dựng website bán
Xích Long, Q. Phú đồ uống
Nhuận, TPHCM

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Tìm hiểu về Nodejs

Xây dựng WebSite bán - Tìm hiểu về ASP.Net MVC 5,
điện thoại trực tuyến
Jquery,Ajax,SVN,ChatWork,Sql Server

Xây dựng website bán
đồ gia dụng online

+ Java với Android Studio
+ XML với Android Studio

HTML, CSS , Bootstrap, JavaScript, JQuery, AJAX, Java,
Spring MVC

0353393145

Sử dụng tool eclipse xây dựng web bán hàng công nghệ:
- Đăng ký tài khoản, đăng nhập
- Lập giỏ hàng, thanh toán
- Quản lý các đơn đặt hàng
- Thống kê doanh thu
Xây dựng ứng dụng Booking Online (đặt chỗ khách sạn).
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu trên; có 2
0398884505
nội dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ
bản của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa
yêu cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết
dược dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
0358853172
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.
- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ dữ liệu
- Xây dựng Website Bán hàng Online với các chức năng:
+ Đăng ký, đăng nhập
+ Xử lý giỏ hàng, mua hàng, thanh toán, bình luận, yêu
0974886185
thích
+ Thêm/Xóa/Sửa sản phẩm cho Admin
+ Báo cáo Doanh thu

53 N15DCCN121 Văn Trần Trúc Phương D15CQCP01-N

Công ty TNHH
Sáng tạo KIS Việt
Nam

Điện thoại sinh
viên

Email sinh viên

Ghi chú

nguyendaohongnhung97
@gmail.com

x

x

n15dccn121@student.pti
thcm.edu.vn

x

n15dccn054@student.pti
thcm.edu.vn

x

n.x.quang16@gmail.co
m

x

0775318414

rindutk213@gmail.com

x

0327149932

duonghungsang@gmail.
com

x

Xây dựng ứng dụng với các chức năng:
-Đăng nhập
-Đăng ký
0968991331
-Xây dựng ứng dụng quản lý sổ địa chỉ
-Lưu trữ và xem lại quá trình quan hệ, các sự kiện, lịch hẹn…

sang0968991331@gmai
l.com

x

- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
0386300021
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.

nguyenlethesinh97@gma
il.com

x

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

Nội dung Lý thuyết

60 N15DCCN020 Hồ Nhật

Sơn

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Nguyễn Văn
NTT DATA Việt
Sáu
Nam

37 Đường Tôn Đức
Xây dựng website xem
Thắng, P. Bến
phim
Nghé, Q1, TPHCM

61 N15DCCN160 Nguyễn Hồng

Sơn

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Nguyễn Anh
Phát triển Phần
Hào
mềm Manifera

88 Bạch Đằng, P.2,
- Tìm hiểu HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
Xây dựng website quản
Q. Tân Bình,
- Tìm hiểu Framework Laravel
lý thông tin khách hàng
TPHCM

-Tìm hiểu về spring boot framework Java
-AngularJS

Nội dung Thực hành

Xây dựng website xem phim trực tuyến với các chức năng
sau:
- Đăng ký thành viên, đăng nhập
- Hiển thị danh sách phim theo chủ đề
- Video xem trước
- Trang xem phim
- Gợi ý phim cùng chủ đề
- Cho phép người dùng bình luận

Tài

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Nguyễn Văn
Giải pháp Phần
Sáu
mềm Tường Minh

63 N15DCCN003 Nguyễn Tấn

Tài

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
FPT Software
Sáu

64 N15DCCN150 Vũ Đức

Tài

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Fetch Technology

65 N15DCCN056 Huỳnh Mạnh

Tâm

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty Janeto

66 N15DCCN137 Phạm Nguyên

Tánh

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

FPT Software

67 N15DCCN139 Nguyễn Hữu

Thắng

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

FPT Software

68 N15DCCN138 Nguyễn Trí

Thanh

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
Công ty ITS-J
Sáu

Khu Công nghệ cao Xây dựng website bán
quận 9
hàng điện tử

- Tìm hiểu về html, ajax và javascript

69 N15DCCN046 Trần Thị

Thanh

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng ứng dụng
chơi game Ai là triệu
phú

1.Tìm hiểu quản lý cơ sở dữ liệu với SQLite
2 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Android (ngôn ngữ Java)
3.Tìm hiểu Web Service Restful API

70 N15DCCN004 Đào Văn

Thành

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng website bán
hàng

- HTML, CSS, Javascript(ES6), JQuery, Bootstrap. Tìm
hiểu về ReactJs & Redux

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng website bán
hàng điện lạnh trực
tuyến.

- HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, JQuery, AJAX
,Angular
- MongoDb (Database)

Xây dựng website bán hàng trực tuyến với các chức năng:
- QL bán hàng
- QL kho hàng cho cửa hàng trực tuyến
- Tư vấn chọn hàng
- Chức năng đăng nhập, đăng ký - Hiển thị sản phẩm - Tìm
kiếm sản phẩm, lập giỏ hàng - Chức năng thanh toán,.....
Xây dựng ứng dụng chơi game Ai là triệu phú trên nền tảng
Android:
-Đăng nhập/Đăng xuất
-Đăng ký
-Thông tin người chơi
-Form Chơi
- Client
• Đăng nhập, đăng kí, cập nhật tài khoản, kết nối bằng tài
khoản facebook
• Chọn và xem chi tiết của sản phẩm
• Thêm/Bớt sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.
• Thanh toán điện tử qua thẻ ATM nội địa hoặc thanh
toán bằng tiền mặt
• Xem chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng
• Chat realtime
- Admin
• Đăng nhập, đăng kí tài khoản
• Quản lý tài khoản người dùng
• Quản lý sản phẩm
• Quản lý đơn hàng, xử lý đơn hàng.

Email sinh viên

Ghi chú

sonsata1997@gmail.co
m

x

gemugod@gmail.com

x

0372244423

n15dccn130@student.pti
thcm.edu.vn

x

0947375254

ntt160197@gmail.com

x

0372045786

vuductaiptit@gmail.com

x

0329976180

huynhtam258@gmail.co
m

x

0933865252

phamnguyentanh.97@g
mail.com

x

0961121696

nguyenhuuthang6197@g
mail.com

x

0969864579

nguyentrithanh69@gmai
l.com

x

0333557238

tranthithanh200497@g
mail.com

x

0367034414

n15dccn004@student.pti
thcm.edu.vn

x

0946473246

Website quản lý thông tin khách hàng font-end lẫn back-end 0976464962

Xây dựng website xem phim trực tuyến với các chức năng
sau:
10 Đặng Văn Ngữ,
- Đăng ký thành viên, đăng nhập
OOP, Collections, I/O, Thread, Design Pattern, Maven,
phường 10, quận
Xây dựng website phim
- Hiển thị danh sách phim theo chủ đề
Hibernate, SpringBoot, JBoss, MySQL, ReactJS, Angular JS
Phú Nhuận, th
với ReactJS
- Video xem trước
7
HCM
- Trang xem phim
- Gợi ý phim cùng chủ đề
- Cho phép người dùng bình luận
Xây dựng website xem phim trực tuyến với các chức năng
sau:
- Tìm hiểu Microsoft NetCore
- Đăng ký thành viên, đăng nhập
Lô T2, đường D1,
Xây dựng website xem - Tìm hiểu ASP.Net
- Hiển thị danh sách phim theo chủ đề
khu CNC, P. Tân
phim
- Tìm hiểu các kỹ thuật stream video
- Video xem trước
Phú, Q9, TPHCM
- Tìm hiểu HTMS, CSS
- Trang xem phim
- Gợi ý phim cùng chủ đề
- Cho phép người dùng bình luận
Tìm hiểu các công nghệ:
473 Điện Biên Phủ,
- Google cloud,
Phát triển ứng dụng
P25, Q.Bình
- Datastore,
Phát triển ứng dụng chat về tài chính
chat về tài chính
Thạnh, TPHCM
- Pubsub protocol
- Ngôn ngữ Python
- Tìm hiểu nghiệp vụ kinh doanh mặt hàng café
57, Quốc lộ 13,
Xây dựng ứng dụng
- Thiết kế CSDL
P26, Q.Bình
quản lý bán café giải
Tìm hiểu công nghệ Angular
Xây dựng website có các chức năng:
Thạnh, TPHCM
khát
- Quản lý bán hàng
- Quản ly khách hàng - bàn
Tìm hiểu các công nghệ:
Xây dựng website bán hàng trực tuyến với các chức năng:
Lô T2, đường D1, Xây dựng website bán - HTML, CSS,
- QL bán hàng
khu CNC, P. Tân
hàng trực tuyến mặt
- Bootstrap,
- QL kho hàng cho cửa hàng trực tuyến
Phú, Q9, TPHCM hàng điện gia dụng
- JavaScript, JQuery, AJAX
- QL bảo hành

62 N15DCCN130 Chung Phát

Điện thoại sinh
viên

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

Nội dung Lý thuyết

Landmark 6, 4303,
208 Nguyễn Hữu
Cảnh, P22, Q.Bình
Thạnh, TPHCM

Xây dựng ứng dụng
quản lý công việc trên
nền tảng web.

- Tìm hiểu phát triển ứng dụng web trên nền tảng ReactJS.
- Tìm hiểu về bảo mật trên môi trường web.
- Tìm hiểu về HTML, CSS, JavaScript.
- Tìm hiểu về MySQL.
- Tìm hiểu về quản lý mã nguồn bằng Git.

ThS. Nguyễn Văn
FPT Software
Sáu

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng website bán
hàng với JSP/ Servlet

- Tìm hiểu HTML, CSS, JS
- Tìm hiểu công nghệ AJAX
- JSP, Servlet
- Tìm hiểu MySQL

71 N15DCCN021 Lê Văn

Thành

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

72 N15DCCN123 Võ Trần

Thành

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
Truyền thông
Umbala

73 N15DCCN107

Nguyễn Thị
Thanh

Thảo

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh
KMS Technology
Hào

28 Trường Sơn, P2, Sử dụng Selenium
Q.Tân Bình,
WebDriver để kiểm thử Junit , Cucumber , Selenium , Python , Java , Web service.
TPHCM
ứng dụng Web.

74 N15DCCN186

Nguyễn Phan
Xuân

Thiện

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
TS. Nguyễn Hồng
NTT DATA Việt
Sơn
Nam

37 Đường Tôn Đức Phát triển ứng dụng
Thắng, P. Bến
nghe nhạc dùng Azure
Nghé, Q1, TPHCM Cosmos Database

Tìm hiểu mô hình cung cấp dịch vụ media
Tìm hiểu các dịch vụ điện toán đám mây Microsoft Azure
Tìm hiểu Cosmos Database

ThS. Nguyễn Anh LOGIVAN Việt
Hào
Nam

208 Nguyễn Đình
Chiểu, P6, Q3,
TPHCM

Thương D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

Công ty TNHH
Ferya

65/11 Nguyễn
Xây dựng App bán
Đìinh Chiểu, P4, Q.
hàng trên nền tảng
Phú Nhuận,
React-native
TPHCM

-Tìm hiểu công nghệ react-native

77 N15DCCN039 Mạc Đỗ Xuân

Tính

D15CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

FPT Software

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Tìm hiểu về:
+ Java với Android Studio
+ XML với Android Studio
+ Giao tiếp với cảm biến trên thiết bị Android

78 N15DCCN057 Nguyễn Thái

Toàn

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Thị
Bích Nguyên

Công ty TNHH
NTT DATA Việt
Nam

37 Đường Tôn Đức
Xây dựng web đặt vé
Thắng, P. Bến
máy bay online
Nghé, Q1, TPHCM

79 N15DCCN040 Phạm Thị Thùy Trang

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

PYCO GROUP

80 N15DCCN022 Lưu Hoàng

D15CQCP01-N

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

PYCO GROUP

75 N15DCCN152 Nguyễn Văn

Thiện

76 N15DCCN187 Phạm Duy

Trung

D15CQCP01-N

Tầng 2, Tòa nhà
Etown 3, 364 Cộng
Hòa, Q. Tân Bình,
TPHCM
Tầng 2, Tòa nhà
Etown 3, 364 Cộng
Hòa, Q. Tân Bình,
TPHCM

Xây dựng Website cho
Tìm hiểu về Ruby và Ruby on Rails framework, React js,
phép mua bán, đăng bài
database: Postgresql
về bất động sản

Xây dựng ứng dụng
“Báo thức đặc biệt”

Xây dựng website
thương mại điện tử kinh
doanh mặt hàng phụ
tùng ô tô
Xây dựng ReST bán
bánh Pizza

- Tìm hiểu về asp.net core
Tìm hiểu công nghệ:
- Javascript,
- Front-End: ES6,
- ReactJS
- Tìm hiểu Javascript căn bản
- Tìm hiểu framework NodeJS, HAPI
- Tìm hiểu Swagger, Jest và Heroku

Nội dung Thực hành

Điện thoại sinh
viên

Email sinh viên

Ghi chú

0363777135

levanthanh.ptit@gmail.c
om

x

0903382948

votranthanhhcmc@gmai
l.com

x

0966137344

ntthanhthao0212@gmail
.com

x

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ nghe nhạc trên đám mây Azure có
0369789166
dùng Cosmos Database

xuanthienfcfc24@gmail.
com

x

thiennguyen.mark@gmai
l.com

x

duythuong97@gmail.co
m

x

mdxt13tk@gmail.com

x

Xây dựng ứng dụng với các chức năng sau:
- Tạo tài khoản.
- Đăng nhập.
- Xem thông tin tài khoản.
- Xem công việc.
- Xem tiến độ công việc.
Xây dựng website bán hàng với những chức năng sau:
- Trang giới thiệu sản phẩm theo danh mục
- Trang chi tiết sản phẩm
- Trang giỏ hàng
- Trang thanh toán
Sử dụng Selenium WebDriver để kiểm thử ứng dụng Web.
1) Lập hồ sơ yêu cầu kiểm thử cho sản phẩm (tại sao, dùng
làm gì, ích lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3
khía cạnh: nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm. đề tài
này phải có bản thiết kế website trước !
2) Lập hồ sơ thiết kế kiểm thử cho từng yêu cầu ; có 2 nội
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế kiểm thử. Các nghiên cứu phần lý
thuyết dược dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt/thự thi kiểm thử, và báo cáo kết quả kểm thử.

Xấy dựng trang web cho phép mua bán, đăng bài về bất
động sản.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
02473001828
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
Thực hiện xây dựng phần mềm bán hàng bằng react-native
với các tính năng sau:
- Đăng nhập, đăng ký
- Quản lý sản phẩm
0335994981
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý giỏ hàng
- Quản lý thanh toán
Xây dựng ứng dụng “báo thức đặc biệt” cho các thiết bị
android với các chức năng chính sau:
+ Đăng kí/đăng nhập tài khoản người dùng để lưu thông tin
thiết lập ứng dụng.
+ Đặt báo thức bình thường.
0969237650
+ Đặt báo thức với các chế độ đánh thức đặc biệt (phải hoàn
thành thử thách thì chuông mới tắt): làm toán, quét mã QR,
lắc điện thoại, …
+…
Xây dựng web đặt vé máy bay online

0703404634

nguyenthaitoan1997@g
mail.com

x

- Tìm hiểu đặc trưng mặt hàng phụ tùng ô tô
- Thiết kế CSDL
- Xây dựng module quản lý bán hàng

0971555495

n15dccn040@student.pti
thcm.edu.vn

x

- Tìm hiểu nghiệp vụ kinh doanh mặt hàng bánh Pizza
- Thiết kết CSDL
- Xây dựng API dùng framework HAPI

0352162621

n15dccn022@student.pti
thcm.edu.vn

x

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

81 N15DCCN188 Đậu Anh

82 N15DCCN088

Phạm Hữu
Thanh

Lớp

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

Nội dung Lý thuyết

Tuấn

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh
Công ty Janeto
Hào

57, Quốc lộ 13,
P26, Q.Bình
Thạnh, TPHCM

Xây dựng Website
Promotion Job

Tuấn

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
FPT Software
Sáu

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

Xây dựng WebSite bán
Lâp trình web trên nền tàng .NET
điện thoại trực tuyến

Tìm hiểu về Nodejs, Express FrameWork, MongoDb,
Angular

Tuấn

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh
River Crane
Hào

84 N15DCCN089 Trần Nhật

Tường

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh
KMS Technology
Hào

85 N15DCCN012 Huỳnh Trọng

Tuyến

D15CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Nguyễn Anh
Giải pháp Phần
Hào
mềm Tường Minh

86 N15DCCN141 Hồ Quang

Việt

D15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Văn
FPT Software
Sáu

C15CQCP01-N

ThS. Nguyễn Anh
Công ty ITS-J
Hào

Khu Công nghệ cao Xây dựng và thiết kế
- Tìm hiểu về PHP/ MySQL
quận 9
Website nghe nhạc RAP

Huỳnh Nguyễn
Tuấn
Anh

88 N12DCCN087 Hồ Ngọc Kim

Quang

D12CQPM01-N

ThS. Lưu Nguyễn
FPT Software
Kỳ Thư

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

89 N13DCCN182 Nguyễn Hữu

Thiện

D13CQCP01-N

TS. Nguyễn Hồng Công ty TNHH
Sơn
Youthdev

6-8 Nguyễn Gia
Trí, phường 25,
Bình Thạnh, Hồ
Chí Minh

Điện thoại sinh
viên

Email sinh viên

Ghi chú

n15dccn188@student.pti
thcm.edu.vn

x

thanh0tuan97@gmail.co
m

x

0969500619

tdtuan97@gmail.com

x

0909701777

nhattuong0208@gmail.c
om

x

0389842420

httuyen.it@gmail.com

x

0971434398

hoviet081096@gmail.co
m

x

981896594

tuankidanh@gmail.com

Khóa
trước

Website giới thiệu và cho phép các người dùng tìm công việc
phù hợp cập nhật thông tin ứng viên đến doanh nghiệp, trang
quản lý admin, đăng ký , đăng nhập.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
0358349648
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
Xây dựng website với các chức năng cơ bản :
- Đăng nhập, đăng kí
- Tìm kiếm, lập giỏ hàng
03964500374
- Thanh toán
- Quản lý các đơn đặt hàng

Tham gia dự án phát triển dự án phần mềm Web Thương
Mại Điện Tử.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
Tham gia team phát
132 Hàm Nghi, P.
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
triển dự án phần mềm
Kiến thức phát triển dự án phần mềm Web Thương Mại Điện
Bến Thành, Q1,
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
Web Thương Mại Điện Tử, Softskill
TPHCM
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
Tử
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nội dung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
Xây dựng Website sừ dụng công nghệ ReactJS.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
28 Trường Sơn, P2,
Xây dựng Website sừ
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
Q.Tân Bình,
Html, Css , Bootstrap, ReactJS
dụng công nghệ ReactJS
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
TPHCM
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nộidung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
ứng dụng quản lý danh sách nhạc.
1) Lập hồ sơ yêu cầu cho sản phẩm (tại sao, dùng làm gì, ích
lợi và vai trò gì đặt ra yêu cầu này), nhìn từ 3 khía cạnh:
nghiệp vụ, vận hành, phát triễn sản phẩm.
111 Nguyễn Đình
Java basic,OOP, Thread, Networking, design pattern,
Xây dựng ứng dụng
2) Lập hồ sơ thiết kế giải quyết cho từng yêu cầu; có 2 nội
Chính, P15, Q. Phú
JMX,JMS, Hibernate, Spring MVC, JUnit,Eclipse RCP,
quản lý danh sách nhạc.
dung: chức năng xử lý của sản phẩm, và chất lượng cơ bản
Nhuận, TPHCM
Jboss, MySQL DBMS
của sản phẩm (vd:security+upgrade), thiết lập vết giữa yêu
cầu và nội dung thiết kế. Các nghiên cứu phần lý thuyết dược
dùng trong thiết kế như thế nào ?
3) Cài đặt demo, và so sánh kết quả thực tế với yêu cầu.
Website đăng tin bán xe ô tô với các chức năng:
- Tìm hiểu phương pháp lập trình OOP
- Đăng ký tài khoản thành viên
Lô T2, đường D1,
Thiết kế Website đăng - Tìm hiểu framework Spring MVC
- Đăng tin bán xe
khu CNC, P. Tân
tin bán xe ô tô
- Tìm hiểu HTML, CSS, JS
- Trang hiển thị tin đăng có tùy chọn sắp xếp theo...
Phú, Q9, TPHCM
- Tìm hiểu SQL server
- Trang xem chi tiết tin, có chức năng liên hệ với chủ tin
- Admin: Duyệt tài khoản, Duyệt tin đăng, Xử lý tin hết hạn

83 N15DCCN042 Trần Đình

87 N15CCCN069

Nội dung Thực hành

Xây dựng và thiết kế Website nghe nhạc RAP

- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu thông tin giờ giảng
- Cài đặt Winapp thực hiện các công việc:
+ Nhập các danh mục như: Khoa, lớp, giảng viên, môn
Phần mềm tính trội giờ - Tìm hiểu nghiệp vụ có liên quan đến tính trội giờ giảng viên
học,…
tại một trường đại học - Tìm hiểu SQL Server
+ Import kế hoạch giảng vào cơ sở dữ liệu
+ Cập nhật lại kế hoạch giảng
+ In bảng thanh toán giờ giảng
Tìm hiểu mô hình MVC.
Phát triển hệ thống
Tìm hiểu Bootstrap4, Jquery, Laravel.
giám sát truy cập
Nghiên cứu hệ thống ghi log
Xây dựng ứng dụng giám sát truy cập Internet và cảnh báo
Internet và cảnh báo an
Phân tích dữ liệu log
an toàn thông tin tại công ty
toàn thông tin doanh
Nguyên tắc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo dựa vào
nghiệp
thông tin nhật ký (log)

Khóa
trước

0974578070

n13dccn182@student.pti Khóa
thcm.edu.vn
trước

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

90 N13DCCN247 Đinh Công

Tuấn

Lớp

D13CQCP01-N

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

FPT Software

Công Ty TNHH
Một Thành Viên
Thương Mại Và
Dịch Vụ Thanh
Hoàng Bảo

Tầng 6, Tòa nhà
Fimexco, 231,233
Lê Thánh Tôn,
Xây dựng website bán
Phường Bến Thành, giàn phơi đồ
Quận 1, TP Hồ Chí
Minh

D14CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

92 N14DCCN124 Nguyễn Xuân

Hiếu

D14CQCP01-N

ThS. Lưu Nguyễn Robert Bosch
Kỳ Thư
VietNam

Nhật

D14CQCP01-N

ThS. Huỳnh
Trung Trụ

D14CQCP01-N

Công ty TNHH
ThS. Nguyễn Anh
NTT DATA Việt
Hào
Nam

94 N14DCCN238 Thái Doãn

95 N14DCCN258 Nguyễn Thiên

Thiệu

Thuận

D14CQCP01-N

Truyển

D14CQCP01-N

Bảo

C15CQCP01-N

98 N15CCCN023 Phạm Ngọc

Tuấn

C15CQCP01-N

99 N15CCCN070 Trần Quốc

Tuấn

C15CQCP01-N

100 N14DCCN070 Trần Phan

Minh

D14CQCP01-N

101 N14DCCN256 Hà Võ Anh

Nguyên D14CQCP01-N

102 N14DCCN004 Phan Huy

Phương D14CQCP01-N

96 N13DCCN219 Lê Vinh

97 N15CCCN052

Nguyễn Mai
Vũ

103 N15DCCN164 Nguyễn Quốc

Cường

D15CQCP01-N

- Tìm hiểu mô hình MVC, 3layers
Xây dựng hệ thống bán
- Tìm hiểu thiết kế hướng đối tượng
vé rạp chiếu phim trực
- Tìm hiểu về spring framework
tuyến
- Tìm hiểu nghiệp vụ bán vé rạp chiếu phim

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Đức

Phan Trần
Minh

Nội dung thực tập chính

Lô T2, đường D1,
khu CNC, P. Tân
Phú, Q9, TPHCM

91 N14DCCN057 Dư Minh

93 N14DCCN242

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Ths. Nguyễn
Ngọc Duy

Công ty giải pháp
công nghệ Biz4

Công ty TNHH
INANFA

ThS. Nguyễn Anh
Công ty ITS-J
Hào

etown2, 364 Cộng
Hòa,Phường 13,
Quận Tân Bình
20/28/23 Hồ Đắc
Di, phường Tây
Thạnh quận Tân
Phú, TPHCM

Nội dung Lý thuyết

Nội dung Thực hành

Điện thoại sinh
viên

Email sinh viên

- Thiết kế và xây dựng hệ thống danh mục
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Xây dựng trang quản lý trên nền tảng java web dành cho
người quản lý
- Xây dựng trang web bán vế trực tuyến trên nền tảng java
web dành cho người dùng
- Triển khai hệ thống trên dịch vụ AWS (EC2, RDS, VPC,...)

Ghi chú

Khóa
trước

Xây dựng website thương mại với các chức năng cơ bản:
- Đăng ký, đăng nhập
- Tìm kiếm sản phẩm
- Tham khảo và đặt hàng các loại giàn phơi
- quản lý giỏ hàng
- Thanh toán
- Khung đánh giá bình luận trên các mặt hàng

0368338931

n14dcc057@studen.ptith Khóa
cm.edu.vn
trước

- Tìm hiểu Lập trình web trên nền tảng .NET Core, sử dụng
Xây dựng Website quản
Entity Framewoork, Angular7, TypeScript, MSSQL Server,
lý quán Cafe
JWT , OAuth2.

- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu lưu giữ dữ liệu
- Xây dựng Website quản lý quán Cafe.

0974826024

n14dccn124@student.pti Khóa
thcm.edu.vn
trước

Ứng dụng di động
quản lý tài chính cá
nhân

- Tìm hiểu về Framework dotNET, xamarin;
- Tìm hiểu nghiệp vụ

Xây dựng ứng dụng trên di động giúp quản lý thu chi, vay nợ
và thống kê

0965951347

n14dccn242@student.pti Khóa
thcm.edu.vn
trước

- Tìm hiểu về Web application
- Tìm hiểu về thi TOEIC
- Phân tích thiết kế

- Soạn đề
- Tổ Chức thi cho học viên
- Ôn thi
- Chấm điểm
- thi thử
- Tiến trình Ôn thi

0983042268

thieu.thaizdoanz@gmail. Khóa
com
trước

Phân tích nghiệp vụ quản lý
Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu.
Thiết kế hệ thống thông tin.
Xây dựng ứng dụng MVC với Express trong Nodejs .
Xây dựng 1 trang bán hàng cho khách hàng đặt mua
sản phẩm và sau đó sẽ có nhân viên đến giao hàng tận nơi.

0963125900

thienthuan210794@gma Khóa
il.com
trước

Website hỗ trợ thi
37 Đường Tôn Đức chứng chỉ TOEIC (4 kĩ
Thắng, P. Bến
năng)
Nghé, Q1, TPHCM

389/3 Quang
Trung,P.10,Quận
Xây dựng website bán
Gò Vấp,TP Hồ Chí quần áo
Minh

- Tìm hiểu ngôn ngữ PHP
- Tìm hiểu nghiệp vụ kinh doanh

Giới thiệu về Nodejs và các Module trong
Nodejs.
Hệ thống quản lý gói NPM.
Nghiên cứu các chức năng cần thiết để xây
dựng Website
Sơ lược về Socket và Socket.io .

- Tìm hiểu các hình thức Thương mại điện tử
Khu Công nghệ cao Xây dựng Website Kinh - Tìm hiểu mô hình MVC
quận 9
Doanh Đồ nội thất
- Tìm hiểu Mysql,
- Tìm hiểu framework laravel, bootstrap,...

- Khách hàng:
+ Chức năng đăng nhập, đăng kí
+ Tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán,...
+ Xem thông tin sản phẩm,...
- Quản trị:
+ Thêm, xóa, sửa sản phẩm, nhân viên
+ Quản lý đơn đặt hàng
+ Báo cáo hàng tồn kho, ..

0973306494

n13dccn219@student.pti Khóa
thcm.edu.vn
trước

Quá hạn,
không
đăng ký
Quá hạn,
không
đăng ký
Quá hạn,
không
đăng ký
Quá hạn,
không
đăng ký
Quá hạn,
không
đăng ký
Quá hạn,
không
đăng ký
Phòng 7 lầu 11,
chung cư Bình
Công ty TNHH
Minh(tòa B), đường Xây dựng ứng dụng
MTV Công Nghệ
Lương Đình Của,
quản lý kho và quản lý
và Truyền Thông 3i phường Bình An,
Công ty
quận 2, TP.Hồ Chí
Minh

- Tìm hiểu về: Android SDK, Java
- Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý kho, công ty

Xây dựng ứng dụng Android quản lý kho vận và quản lý
Công Ty (Nhân viên, chấm công, nhập xuất hàng hóa)

0977929100

gocong360@gmail.com

Không
đủ điều
kiện

STT

Mã sinh viên

Họ và tên SV

104 N15DCCN084 Trần Cảnh

105 N15DCCN181

Nguyễn
Phương

106 N15DCCN151 Trần Hữu

Lớp

Dinh

D15CQCP01-N

Nam

D15CQCP01-N

Thế

D15CQCP01-N

Giáo viên phụ
trách

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

FPT Telecom

Địa chỉ đơn vị thực
tập

Nội dung thực tập chính

Lô 29-31-33B, Tòa
Nhà FPT, Đường
Thiết kế web bán hàng
Tân Thuận, KCX
trực tuyến mặt hàng
Tân Thuận, Quận
hoa tươi
7, TP. HCM

Nội dung Lý thuyết

- Tìm hiểu đặc trưng mặt hàng hoa tươi
- Tìm hiểu Ngôn ngữ PHP theo MVC, Framework Yii2,
MySQL

Nội dung Thực hành

- Thiết kế CSDL
- Thiết kế web có các chức năng:
+ Quản lý bán hàng
+ Hướng dẫn chăm sóc hoa
+ Tư vấn chọn kiểu cắm hoa

Điện thoại sinh
viên

0975469232

Email sinh viên

Ghi chú

Không
dinhtrancntt@gmail.com đủ điều
kiện
Đủ điều
kiện, quá
hạn
không
đăng ký
Không
đủ điều
kiện

