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1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 
- Ngành đào tạo:   

+ Tiếng Việt:   Công nghệ thông tin 

+ Tiếng Anh:   Information Technology 

- Trình độ đào tạo:   Đại học 

- Mã ngành Đào tạo:   52480201 

- Thời gian đào tạo:   4 năm 

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo Cử nhân đại học ngành Công nghệ 

Thông tin (CNTT) có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên sâu theo các lĩnh vực 

của ngành CNTT; có kỹ năng thực hành thành thạo về: bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy 

tính, quản trị mạng máy tính; có kỹ năng nghiên cứu và phát triển phần mềm và các hệ thống 

thông tin; có khả năng tư vấn, triển khai và thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng CNTT; 

có khả năng học sau đại học về chuyên ngành CNTT. 

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

2.1. Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, đặc biệt là các lĩnh vực Hệ thống thông tin, mạng máy tính và an toàn thông tin, cụ 

thể như sau: 

- Cơ sở dữ liệu 

+ Mô tả được các phương pháp phân tích yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu. 

+ Mô tả được các phương pháp xây dựng mô hình dữ liệu các mức. 

+ Trình bày được các kỹ thuật chuẩn hóa, kiểm chứng và đánh giá cơ sở dữ liệu. 

- Thiết kế và phát triển phần mềm 

+ Mô tả được các phương pháp thu nhận đặc tả yêu cầu xây dựng phần mềm và các hệ 

thống thông tin. 

+ Trình bày được các đặc tả yêu cầu phần mềm; mô tả được các kiến trúc phần mềm hiện 

đại và các phương pháp quản lý dự án phần mềm. 

+ Mô tả và nhận biết được các phương pháp, ngôn ngữ, công nghệ xây dựng và phát triển 

các hệ thống phần mềm.    

+ Mô tả và nhận biết được các phương pháp thiết kế website, các công nghệ xây dựng và 

phát triển các hệ thống thông tin trên nền web;  

+ Định nghĩa được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và mô 

tả đươc các phương pháp thiết kế & quản trị hệ cơ sở dữ liệu.  

- Hệ thống mạng máy tính 
+ Trình bày được các chức năng và nguyên lý hoạt động của các thành phần của máy tính. 

+ Tóm tắt được các nguyên lý cơ bản về kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính. 

+ Nhận dạng được vai trò của các thành phần trong ngôn ngữ máy tính; 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị chuyển mạch, các thiết bị định 

tuyến và các giao thức truyền thông trên mạng. 

+ Mô tả được các phương pháp, kỹ thuật thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính. 

- An toàn thông tin  
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+ Liệt kê được các luật về an toàn và bảo mật thông tin và các tiêu chuẩn về an toàn bảo 

mật thông tin tối thiểu cần có cho một hệ thống. 

+ Nhận dạng được các rủi ro trong quá trình xử lý, truyền và lưu trữ thông tin. 

+ Trình bày được các chuẩn cụ thể về an toàn bảo mật thông tin như chuẩn mã hóa, chuẩn 

chữ ký điện tử, chuẩn kết nối an toàn; 

+ Tóm tắt được các nguyên lý cơ bản về đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho một hệ 

thống.  

+ Mô tả được các phương pháp cơ bản để xây dựng một hệ thống đảm bảo an toàn và bảo 

mật thông tin, đặc biệt trong môi trường ứng dụng mới hiện nay ví dụ như môi trường điện 

toán đám mây, mạng vạn vật. 

+ Liệt kê được các thư viện mã nguồn mở và các công cụ hỗ trợ cài đặt các ứng dụng về 

an toàn bảo mật thông tin. 

- Chuẩn kỹ năng Quản lý Hệ thống thông tin 
+ Định nghĩa được các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin; 

+ Mô tả được các phương pháp phân tích đánh giá yêu cầu hệ thống thông tin; 

+ Trình bày được nguyên tắc hoạt động và biết được các tiêu chí đánh giá hiệu năng hoạt 

động của hệ thống thông tin. 

+ Mô tả được các phương pháp phân cấp và quản trị người dùng trong hệ thống thông tin. 

+ Lựa chọn được phương pháp bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp các hệ thống thông tin phù 

hợp với từng hệ thống 

2.2. Về kỹ năng chuyên môn 

- Kỹ năng về Cơ sở dữ liệu 

+ Xây dựng được mô hình dữ liệu dựa trên bản phân tích thiết kế hệ thống; 

+ Chuẩn hóa được mô hình dữ liệu theo các chuẩn quy định; 

+ Xây dựng được cơ sở dữ liệu ở mức vật lý; 

+ Sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu để hiện thực hóa các mô hình đã thiết kế. 

- Kỹ năng về Thiết kế và phát triển phần mềm 

+ Khảo sát được hiện trạng và đặc tả được yêu cầu khách hàng. 

+ Sử dụng thành thạo các phương pháp và kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống phần 

mềm;  

+ Có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình thông dụng để cài đặt các hệ thống phần mềm 

(Java, C++, C#); 

+ Xây dựng được kế hoạch kinh phí phát triển, bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm. 

+ Biết và sử dụng được các công cụ phát triển phần mềm thông dụng. 

+ Áp dụng được các phương pháp quản lý dự án phần mềm để quản lý các dự án phần 

mềm ở phạm vi vừa và nhỏ. 

- Kỹ năng về Hệ thống mạng máy tính 

+ Phân tích được yêu cầu thiết kế mạng máy tính; 

+ Xác định được phạm vi của hệ thống mạng cần xây dựng và những yêu cầu cụ thể về 

thiết bị liên quan. 

+ Xây dựng được các tiêu chí và đánh giá được hiệu quả của hệ thống máy tính thông qua 

các tiêu chí đã xây dựng. 

+ Thiết kế và quản trị được các mạng máy tính ở mức độ vừa và nhỏ. 

+ Phân loại được các thành phần của máy tính và xây dựng hệ thống máy tính. 

+ Xây dựng được kế hoạch và thực hiện được các kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy tính. 

+ Kiểm tra, đánh giá và khắc phục được các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành các máy 

tính trong hệ thống. 

+ Triển khai và quản trị được các hệ thống mạng dựa trên các bản thiết kế đã có. 

- Kỹ năng về An toàn thông tin  
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+ Xây dựng được kế hoạch và thực hiện các kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn bảo mật 

thông tin cho hệ thống trong quá trình vận hành. 

+ Phân tích và đánh giá được các mối nguy hiểm của một hệ thống cụ thể, để từ đó đề ra 

các yêu cầu bảo mật tương ứng. 

+ Đánh giá được các dạng rủi ro và nguyên nhân các rủi ro của hệ thống mạng máy tính.  

+ Kiểm tra, đánh giá và khắc phục được các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống. 

+ Thiết kế được hệ thống đảm bảo yêu cầu bảo mật dựa trên các chuẩn hiện có trên thế 

giới và luật về an toàn thông tin. 

+ Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình, mô hình lập trình, các thư viện hỗ trợ về an toàn 

bảo mật thông tin để từ đó có thể xây dựng được cụ thể hệ thống đạt được các chuẩn về bảo 

mật. 

+ Biết xây dựng và triển khai các biện pháp và chính sách an toàn thông tin cho mạng máy 

tính. 

+ Nhận biết được lỗi xảy ra đối với hệ thống và xác định được phương pháp khắc phục lỗi. 

- Kỹ năng về Quản lý hệ thống thông tin 

+ Thực hiện được các phương pháp thu thập thông tin về hệ thống thông tin. 

+ Đề ra được các tiêu chí quản lý hệ thống thông tin và phần mềm liên quan. 

+ Phân quyền và quản lý được các kiểu người dùng trong hệ thống thông tin. 

+ Phân tích và đánh giá được hiệu năng hoạt động của hệ thống cụ thể dựa trên bảng tiêu 

chí đánh giá hiệu năng đã được xây dựng. 

+ Xây dựng và thực hiện được các hoạt động quản lý tài nguyên hệ thống (phần cứng và 

phần mềm). 

+ Nhận biết được các lỗi, sự cố và có biện pháp khắc phục phù hợp. 

+ Xây dựng và tổ chức được các hoạt động theo dõi, đánh giá và bảo trì hệ thống. 

+ Có khả năng di trú hệ thống thông tin sang một hạ tầng khác khi có yêu cầu. 

+ Đề xuất được các cải tiến nhằm phát triển hệ thống thông tin hiện có đáp ứng yêu cầu 

phát triển. 

2.3. Về kỹ năng mềm 

- Các kỹ năng cá nhân: Có tư duy sáng tạo trong công việc; tư duy phản biện; Biết đề xuất 

sáng kiến nhằm giải quyết một vấn đề còn tồn tại. 

- Làm việc theo nhóm: Có khả năng hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn 

thành công việc, biết cách chia sẻ thông tin trong nhóm. 

- Quản lý và lãnh đạo: Sử dụng được các phương pháp quản lý thời gian, nguồn lực phù 

hợp. Biết các phương pháp quản lý dự án. 

- Kỹ năng giao tiếp: Sử dụng được các phương pháp lập luận, sắp xếp ý tưởng; Có thể 

giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp điện tử, đa truyền thông; Có khả năng thuyết trình trước đám 

đông. 

2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp 

vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng 

tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến 

thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết 

luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ 

thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải 

tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.4. Thái độ: 

- Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, trong đó nắm 

vững và thực hiện tốt Luật Giao dịch điện tử và các quy định liên quan đến lĩnh vực CNTT. 

- Có hiểu biết về Luật Sở hữu trí tuệ và thái độ đúng đắn về vấn đề Bản quyền tác giả; có 

đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần làm việc tập thể và tác 

phong chuyên nghiệp. 



4 

- Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản 

lý và nghiệp vụ, luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn. 

- Có thói quen thường xuyên cập nhật tri thức mới. Có nhận thức về sự cần thiết và khả 

năng tham gia vào việc học tập suốt đời, có kiến thức rộng để có thể làm việc hiệu quả trong 

bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện để từ đó hiểu được tác động của các công 

nghệ mới trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu. 

2.5. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định 

hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

- Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các 

trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm). 

- Là chuyên viên trong các cơ quan đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin (hành chính 

sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …). 

- Là chuyên gia tin học trong các công ty chuyên về công nghệ thông tin, đặc biệt trong 

lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm và nội dung số ở trong nước cũng như ở nước ngoài. 

Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống 

thông tin, hệ thống mạng và truyền thông. 

- Là lãnh đạo trong các nhóm, các công ty phát triển và kinh doanh về các sản phẩm 

CNTT và Truyền thông. 

- Là nghiên cứu viên trong các trường đại học hay viện nghiên cứu có liên quan đến công 

nghệ thông tin. 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG 

Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

ngành công nghệ thông tin; Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình 

độ Thạc sĩ và Tiến sĩ./. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 
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