
1
PGS.TS Nguyễn 
Hữu Quỳnh

Khoa CNTT 0912174793 quynhnh@epu.edu.vn

Học máy, 
Trí tuệ nhân tạo, 

Tra cứu ảnh dựa vào nội 
dung

2 TS. Ngô Hoàng Huy Khoa CNTT 0904140022 huynh@epu.edu.vn

Xử lý ảnh
Trí tuệ nhân tạo

Học máy
Các hệ thống thông tin

Tra cứu ảnh dựa vào nội 
dung

Xử lý tiếng nói

3 TS. Nguyễn Văn Đoàn Khoa CNTT 0966722582 doannv@epu.edu.vn

Xử lý ảnh
Trí tuệ nhân tạo

Học máy
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Kiến trúc phần mềm
Các phương pháp hình 
thức hệ thống nhúng và 

thời gian thực
Các hệ thống thông minh

- Tổng số học viên trong lớp: 4                           
Qui định về hướng dẫn luận 
văn theo đúng Quy định tại 
Khoản 1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành 
ngày 15/5/2014:                      
+ Trong cùng 1 năm: GS 
hướng dẫn tối đa 7 học viên; 
PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 
5 HV; TS hướng dẫn tối đa 3 
HV, kể cả học viên ở cơ sở đào 
tạo khác.                                         
+ Đối với CTĐT theo định 
hướng ứng dụng mỗi LV có thể 
có 2 người HD, người thứ 2 có 
thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm 
trở lên và có tối thiểu 15 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đề 
tài; được hướng dẫn tối đa 2 
HV trong cùng 1 năm và trong 
tất cả cơ sở đào tạo tham gia 
hướng dẫn.

Ghi chú

Danh sách Giảng viên tham gia hướng dẫn LVThS 
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại Email Định hướng nghiên cứu 
có thể



4
TS. Nguyễn Thị 
Thanh Tân

Khoa CNTT 0987279077 tanntt@epu.edu.vn

Xử lý ảnh
Học máy

Công nghệ tri thức
Khai phá dữ liệu

5
TS. Phạm Thị Kim 
Dung

Khoa CNTT 0969123899 zungptk@epu.edu.vn
Trí tuệ nhân tạo
Kỹ nghệ yêu cầu

Kiến trúc phần mềm

Khoa CNTT

PGS.TS Nguyễn Hữu Quỳnh

Phòng ĐTSĐH

Lê Thành Doanh

- Tổng số học viên trong lớp: 4                           
Qui định về hướng dẫn luận 
văn theo đúng Quy định tại 
Khoản 1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành 
ngày 15/5/2014:                      
+ Trong cùng 1 năm: GS 
hướng dẫn tối đa 7 học viên; 
PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 
5 HV; TS hướng dẫn tối đa 3 
HV, kể cả học viên ở cơ sở đào 
tạo khác.                                         
+ Đối với CTĐT theo định 
hướng ứng dụng mỗi LV có thể 
có 2 người HD, người thứ 2 có 
thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm 
trở lên và có tối thiểu 15 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đề 
tài; được hướng dẫn tối đa 2 
HV trong cùng 1 năm và trong 
tất cả cơ sở đào tạo tham gia 
hướng dẫn.


