
4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính

4000002 Tâm lý học đại cương

4000003 Tiếng Việt thực hành

4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam

4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm

4010102 Giải tích 1

4010103 Giải tích 2

4010104 Xác xuất thống kê

4010105 Xác suất thống kê

4010109 Logic đại cương

4010110 Toán tối ưu

4010111 Toán rời rạc

4010201 Vật lý đại cương A1 + TN

4010301 Hóa học đại cương phần 1 + TN

4010304 Hoá vô cơ phần 2

4010305 Hóa phân tích phần 1+ TN

4010306 Hóa phân tích phần 2

4010307 Cân bằng pha và hóa keo + TN

4010401 Hình học họa hình

4010402 Vẽ kỹ thuật

4010403 Autocad + TH

4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL

4010501 Cơ học lý thuyết 1

4010502 Cơ học lý thuyết 2

4010613 Tiếng Anh 1

4010614 Tiếng Anh 2

4020101 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

4020103 Pháp luật đại cương

4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh

4020301 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên

4030201 Mở vỉa và khai thác than hầm lò

4030202 Công nghệ khai thác than hầm lò

4030208 Kỹ thuật môi trường mỏ hầm lò

4030222 Cơ sở khai thác hầm lò

4030356 Cơ học đá

4030413 Tiếng Anh chuyên ngành tuyển khoáng

4030422 Cơ sở tuyển khoáng

4030502 Sức bền vật liệu 2 + BTL2

4030504 Sức bền vật liệu B

4030508 Cơ học kết cấu 2 + BTL2

4040107 Địa mạo và trầm tích đệ tứ

4040111 Địa chất môi trường

4040201 Phương pháp tìm kiếm mỏ khoáng +TH
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4040206 Hệ thống TT địa lý ứng dụng trong địa chất (GIS)

4040207 Địa chất mỏ

4040404 Các mỏ nhiên liệu

4040408 Khoáng tướng + TH

4040519 Địa chất công trình

4040603 Tiếng Anh chuyên ngành địa chất thủy văn

4040636 Thoát nước công trình ngầm và mỏ

4040717 Nguyên liệu khoáng và CN sản xuất đá xây dựng

4040902 Môi trường trầm tích

4050103 Trắc địa công trình thành phố công nghiệp + ĐA

4050202 Xây dựng lưới trắc địa

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL

4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)

4050622 Đo đạc địa chính 2

4050701 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA
4050705 Thiết kế và thành lập bản đồ + BTL

4060115 Thăm dò phóng xạ

4060142 Địa vật lý đại cương

4060205 Địa hoá dầu khí

4060210 Vật lý vỉa dầu khí + TH

4060316 Hoá học các hợp chất polyme

4060319 Tiếng Anh chuyên ngành

4060401 Nguyên lý phá hủy

4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương

4060405 Công nghệ khoan dầu khí 2

4060414 Công nghệ khai thác dầu khí

4070101 Kinh tế vi mô

4070102 Kinh tế vĩ mô

4070103 Kinh tế lượng

4070104 Nguyên lý thống kê

4070107 Luật kinh tế

4070110 Thống kê kinh tế doanh nghiệp

4070203 Quản trị học

4070205 Marketing căn bản

4070215 Tâm lý học quản trị kinh doanh

4070216 Quản trị học

4070303 Kinh tế công nghiệp

4070331 Quản trị dự án đầu tư

4070401 Nguyên lý kế toán

4070411 Tài chính tiền tệ

4070412 Kế toán máy

4070413 Lý thuyết tiền tệ

4070414 Thị trường chứng khoán

4070302 Quản trị nhân lực

4080110 Mã nguồn mở

4080201 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật)

4080204 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4080206 Cơ sở dữ liệu

4080631 Tiếng Anh chuyên ngành

4080707 Lập trình mạng



4080730 Xử lý tín hiệu số

4090107 An toàn điện

4090121 Máy điện

4090126 Cơ sở cung cấp điện

4090130 Lưới điện 1

4090152 Vận hành hệ thống điện

4090206 Kỹ thuật đo lường + TH

4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

4090212 Mô hình hoá và mô phỏng quá trình sản xuất

4090213 Điện tử công suất

4090215 Các phần tử tự động + TH

4090219 Mạng truyền thông công nghiệp

4090222 Điều khiển tự động hệ thống truyền động thuỷ khí

4090251 Kỹ thuật Vi điều khiển

4090301 Kỹ thuật điện +TN

4090302 Kỹ thuật điện tử +TN

4090306 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2 +TN

4090308 Cơ sở lý thuyết trường điện từ

4090401 Nguyên lý máy + BTL

4090402 Vật liệu kỹ thuật + TN

4090406 Cơ sở thiết kế máy

4090409 Kỹ thuật gia công cơ khí 2

4090415 Kỹ thuật nhiệt B

4090418 Kỹ thuật thủy khí C

4090514 Truyền động thuỷ khí

4090539 Máy thủy khí

4090568 Công nghệ sửa chữa máy thủy khí

4090574 Máy và thiết bị khai thác mỏ

4100101 Các phương pháp số

4100201 Vật liệu xây dựng

4100206 Kết cấu thép

4100208 Tổ chức và quản lý thi công

4100226 Giám sát thi công

4100231 Kết cấu bê tông cốt thép 2

4100318 Cấp thoát nước trong công trình xây dựng

4110109 Luật và chính sách môi trường

4110114 Môi trường và phát triển bền vững

4110208 Kiểm soát chất thải nguy hại

4110226 Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ

4110236 Môi trường và con người

4110301 Quản lý chất thải rắn

4110303 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường

4300111 Đường lối quân sự của Đảng

4300112 Công tác quốc phòng - an ninh




