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   . Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

   . Kiến thức cơ sở ngành  

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng phần mềm máy tính; 

- Nắm vững các mô hình cấu trúc dữ liệu, vận dụng thành thạo vào các mô hình thực tế; 

Đánh giá độ phức tạp của các thuật toán; 

- Hiểu các nguyên lý cơ bản về hệ điều hành máy tính, mạng máy tính; 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL và công nghệ phần mềm. 

   . Kiến thức ngành 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức liên quan đến các phương pháp và công cụ phân tích 

thiết kế hệ thống hướng đối tượng; 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong lập trình winform; xây dựng các ứng dụng Web; 

triển khai các ứng dụng mã nguồn mở; xây dựng ứng dụng cho các thiết bị mobile; 

- Hiểu các kiến thức về đặc tả yêu cầu phần mềm, kiến trúc phần mềm hiện đại; 

- Hiểu và áp dụng các kiến thức về kiểm thử phần mềm, đảm bảo và đánh giá chất 

lượng phần mềm; 

- Hiểu các kiến thức về quản lý dự án phần mềm như: Lập kế hoạch, lập lịch, ước lượng 

dự án, quản lý và lựa chọn nhân sự tham gia dự án. 

   Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Khảo sát hiện trạng hệ thống; thu thập, tổng hợp, đặc tả và quản lý yêu cầu khách 

hàng. Phân tích, thiết kế hệ thống theo yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu kỹ 

thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; 

- Sử dụng các ngôn ngữ và công nghệ lập trình hiện đại để phát triển các hệ thống 

phần mềm; 

- Kiểm thử phần mềm để phát hiện lỗi và đảm bảo chất lượng phần mềm; 

- Quản lý chất lượng phần mềm, Lập kế hoạch dự án phần mềm, ước lượng dự án, quản 

lý nhân sự của dự án; 

- Tư vấn và thiết kế giải pháp về bảo mật trong các hệ thống phần mềm; 

- Lập luận logic và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; 

- Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực Công 

nghệ phần mềm. 

2.2 . Kỹ năng mềm 
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- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương 

tiện điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

 . Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu của hệ thống phần mềm, vận dụng đưa ra các giải pháp 

xây dựng đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất; 

- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, đa 

mục đích); 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành thiết kế và mô phỏng quy trình sản xuất, quá trình 

triển khai, kiểm tra, kiểm chứng sản phẩm; 

- Dự đoán được các vấn đề liên quan đến kết thúc vòng đời hệ thống phần mềm. 
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a. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin  

(Information Technology) 

- Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

- Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức 

đã học để thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin, có khả năng phát triển 

và triển khai các ứng dụng trên môi trường mạng, có tư duy logic tốt, có năng lực sáng 

tạo cao để giải quyết các bài toán ứng dụng cụ thể; có khả năng thiết kế và xây dựng các 

ứng dụng CNTT dựa trên các phương pháp toán học cho máy tính, hiểu quy trình kiểm 

tra đánh giá và đảm bảo chất lượng phần mềm... Có tác phong chuyên nghiệp, năng 

động, sáng tạo trong nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Kỹ sư phân tích, thiết kế, lập trình trong các công ty phần mềm; Chuyên viên trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp; Cán bộ quản lý dự án, quản trị, bảo trì 

và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, doanh nghiệp; 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực liên quan tới ngành Công nghệ 

thông tin & Truyền thông tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc các Bộ, 

ban, ngành; 

- Giảng viên Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

   . Kiến thức khoa học tự nhiên  

 Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

   . Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

   . Kiến thức cơ sở ngành  

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng phần mềm máy tính; 

- Hiểu về các loại cấu trúc dữ liệu, vận dụng thành thạo vào các bài toán thực tế; Đánh giá 

được độ phức tạp của các thuật toán; 

- Hiểu các nguyên lý cơ bản về hệ điều hành máy tính, mạng máy tính; 
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- Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL và công nghệ 

phần mềm. 

   .  Kiến thức ngành 

- Nắm vững được kiến thức về nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, thiết bị chuyển 

mạch, thiết bị định tuyến và các phương tiện truyền thông để thiết kế, cấu hình và quản trị các 

hệ thống mạng; Hiểu được các kiến thức về an ninh mạng, và các giao thức xác thực để đảm 

bảo vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống; 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong lập trình winform; xây dựng các ứng dụng Web; triển 

khai các ứng dụng mã nguồn mở; xây dựng ứng dụng cho các thiết bị mobile; 

- Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin 

quản lý, hệ thống thông minh, quản trị và xử lý dữ liệu đa phương tiện; 

- Vận dụng kiến thức về kỹ thuật thiết kế thuật toán để đánh giá độ phức tạp của thuật toán, 

lựa chọn giải pháp tối ưu, lập lịch biểu và ứng dụng. 

   Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp  

- Khảo sát, phân tích thiết kế, giám sát, kiểm thử và đánh giá được mức độ an toàn, anh ninh, 

hiệu năng của hệ thống mạng; 

- Quản trị, sửa chữa, bảo trì, thay thế thành thạo và có khả năng xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài 

liệu hướng dẫn sử dụng đối với các thành phần của một hệ thống máy tính; 

- Phân tích, thiết kế, đánh giá chi tiết được phần mềm; 

- Vận dụng được quy trình xây dựng và quản trị phần mềm trong thực tế; 

- Lập luận logic và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; 

- Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực Công nghệ 

thông tin. 

2.2 . Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 
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   Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu của hệ thống phần mềm, hệ thống mạng máy tính, vận 

dụng đưa ra các giải pháp xây dựng đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và lựa chọn 

giải pháp tốt nhất; 

- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, đa 

mục đích); 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin để thiết kế và mô phỏng quy 

trình sản xuất, quá trình triển khai, kiểm tra, kiểm chứng sản phẩm; 

- Dự đoán được các vấn đề liên quan đến kết thúc vòng đời hệ thống phần mềm. 
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c. NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Tên ngành đào tạo: Truyền thông và Mạng máy t nh  

(Communications and Computer Networks) 

- Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

- Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông và Mạng máy tính có khả năng thiết kế, cài đặt 

và quản trị hệ thống mạng; có khả năng phát triển và triển khai các ứng dụng mạng; có 

khả năng cải tiến và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống; có khả năng nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực thuộc ngành Truyền 

thông và Mạng máy tính; có tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; có phẩm 

chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Kỹ sư phân tích, thiết kế hệ thống mạng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; 

- Kỹ sư phân tích, thiết kế hệ thống và phát triển ứng dụngtrong các công ty phần mềm;  

- Chuyên viên quản trị mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp;  

- Cán bộ quản lý dự án trong các công ty phần mềm; 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực liên quan tới ngành Truyền thông 

& Mạng máy tính tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu tại các Bộ, Ban, Ngành; 

- Giảng viên Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

   . Kiến thức khoa học tự nhiên  

 Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

   . Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

   . Kiến thức cơ sở ngành  

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình trong phát triển ứng dụng (ứng dụng desktop, 

ứng dụng web, ứng dụng cho thiết bị di động, v.v..); 

- Nắm vững kiến thức về cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển ứng dụng và quản trị hệ thống; 

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản về kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính; 

- Có kiến thức vững chắc về phân tích thiết kế hệ thống phục vụ thiết kế ứng dụng. 
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   .  Kiến thức ngành  

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về các mô hình mạng, nguyên lý hoạt động của các 

thiết bị mạng hiện đại và các dịch vụ mạng phục vụ thiết kế, cài đặt, bảo trì và quản trị 

hệ thống mạng; 

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp phát triển ứng dụng mạng; 

- Nắm vững các biện pháp đảm bảo an ninh mạng phục vụ quản trị hệ thống mạng; 

- Nắm vững kiến thức về các lĩnh vực mới: các hệ thống phân tán, điện toán đám mây, ứng 

dụng cho thiết bị động.  

   Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp   

- Khảo sát, phân tích, thiết kế, giám sát, kiểm thử và đánh giá độ an toàn, và hiệu năng của hệ 

thống mạng; 

- Quản trị, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp , đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng; 

- Phát triển ứng dụng web, ứng dụng cho thiết bị di động, điện toán di động, điện toán đám 

mây; 

- Có khả năng tự nghiên cứu.. 

2.2 . Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế   

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại, xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu của hệ thống mạng máy tính, vận dụng đưa ra các giải 

pháp xây dựng đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất; 

- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, đa 

mục đích); 
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- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành thiết kế và mô phỏng các hệ thống mạng máy tính, 

quá trình triển khai, kiểm tra, kiểm chứng đánh giá hiệu năng, độ an toàn, chất lượng dịch vụ 

của hệ thống mạng. 
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d. NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Tên ngành đào tạo: Khoa học máy t nh  

(Computer Science) 

 - Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

  Đào tạo kỹ sư ngành Khoa học máy tính có tư duy logic, năng lực sáng tạo tốt, giải 

quyết được các bài toán cụ thể trong thực tế thuộc lĩnh vực toán học và công nghệ thông 

tin; có khả năng thiết kế và xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin trên cơ sở các 

kiến thức thuộc lĩnh vực bảo đảm toán học cho Máy tính điện tử; Xây dựng và triển 

khai các dự án về tính toán song song, các hệ thống thời gian thực, tính toán lưới, các 

mô hình tính toán tối ưu... Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật 

cao. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Kỹ sư phân tích, thiết kế, lập trình trong các công ty phần mềm; Chuyên viên trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp; Cán bộ quản lý dự án trong các công ty 

phần mềm, các sở khoa học và công nghệ; 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính tại 

các viện, các trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam và Nước ngoài; 

- Giảng viên về lĩnh vực Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

 Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

1.3. Kiến thức cơ sở ngành  

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng các hệ thống phần mềm thông minh 

trên máy tính; 

- Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành học để mô tả, nghiên cứu, phân tích, tính toán và mô 

phỏng các hệ thống, quá trình hoặc sản phẩm kỹ thuật về lĩnh vực CNTT & TT; 

- Hiểu và vận dụng thành thạo các loại cấu trúc dữ liệu; 

- Đánh giá được độ phức tạp của các thuật toán đối với từng bài toán cụ thể; 
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- Vận dụng được kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công nghệ phần mềm; 

      Kiến thức ngành  

- Vận dụng kiến thức về kỹ thuật thiết kế và đánh giá độ phức tạp của thuật toán áp dụng vào 

các bài toán thực tế; 

- Có kiến thức chuyên ngành đảm bảo việc nghiên cứu phát triển, tối ưu hóa các hệ thống 

phần mềm;  

- Nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống thông minh trong thực tế.  

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT của xã hội;  

- Nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới của CNTT. 

- Triển khai thành thạo các phần mềm thuộc lĩnh vực đồ họa và trò chơi, phương pháp xây 

dựng các phần mềm đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và triển khai ứng dụng.  

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp  

- Có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt; 

- Được trang bị đầy đủ các phương pháp tính toán khoa học trên các mô hình liên tục và rời 

rạc; 

- Có khả nặng lập trình, xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin giải quyết các bài toán 

thuộc lĩnh vực khoa học máy tính; 

- Thực hiện tốt các dự án xây dựng và quản trị phần mềm thuộc ngành khoa học máy tính; 

- Có khả năng lập luận logic và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. 

- Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá kiến thức mới. 

2.2   Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

4 - Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư chuyên ngành KHMT đối với xã hội; 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 
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- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu của các hệ thống tính toán tối ưu, các hệ thống thông 

minh, biết vận dụng các kiến thức để đưa ra các giải pháp xây dựng và cải tiến để nâng cao 

chất lượng của hệ thống; 

- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, đa 

mục đích); 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành khoa học máy tính trong việc thiết kế và mô phỏng 

các quy trình sản xuất, triển khai, kiểm tra, kiểm chứng các sản phẩm trong thực tế; 

- Dự đoán được các vấn đề liên quan đến kết thúc vòng đời hệ thống phần mềm. 
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e  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN  

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên ngành đào tạo: Hệ th ng thông tin 

(Information Systems) 

- Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo kỹ sư ngành hệ thống thông tin có khả năng xây dựng, vận hành và phát 

triển hệ thống thông tin; Xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu không gian và thời gian; 

Xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử; Xử lý dữ liệu đa phương tiện và tập trung 

nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ tri thức và khai phá dữ liệu…Có tác phong chuyên 

nghiệp, năng động, sáng tạo trong nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức 

kỷ luật tốt. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Đảm nhận vai trò của một CIO (giám đốc thông tin).  

- Kỹ sư phân tích, thiết kế, lập trình  trong các công ty phần mềm; Chuyên viên trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp; Cán bộ quản lý dự án trong các 

công ty phần mềm; 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực liên quan tới ngành HTTT tại các 

viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu tại các Bộ, ban, ngành và các trường Đại học, Cao 

đẳng; 

- Giảng viên Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

   . Kiến thức khoa học tự nhiên  

 Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

  .  Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

   . Kiến thức cơ sở ngành  

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng phần mềm máy tính; 

- Hiểu về các loại cấu trúc dữ liệu, vận dụng thành thạo vào các bài toán thực tế; Đánh giá 

được độ phức tạp của các thuật toán; 
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- Hiểu các nguyên lý cơ bản về hệ điều hành máy tính, mạng máy tính; 

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL và công nghệ 

phần mềm. 

   .  Kiến thức ngành  

- Vận dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu để khai phá dữ liệu; 

- Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ 

chuyên gia,  hệ hỗ trợ quyết định, hệ thống phân tán, hệ thống thương mại điện tử, hệ 

thống tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện; 

- Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả giải 

quyết các vấn đề về hệ thống thông tin.  

2- Kỹ năng 

   .  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có khả năng khảo sát, lập dự án, phân tích, thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm hệ 

thống thông tin; 

- Quản trị và vận hành được hệ thống thông tin với khả năng tốt; 

- Có khả năng phân tích và thiết kế các hệ thống máy thông minh; 

- Có khả năng lập luận logic và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; 

- Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá kiến thức mới. 

2.2 . Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu của hệ thống thông tin, vận dụng đưa ra các giải pháp 

xây dựng đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất; 
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- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, đa 

mục đích); 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành quá trình xây dựng và vận hành các hệ thống thông 

tin quản lý, mô phỏng và phát triển các hệ thống thông minh, phát triển và khai thác các ứng 

dụng đa phương tiện. 
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f.  NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG 

Chuyên ngành: Hệ th ng viễn thông 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

         - Tên chuyên ngành đào tạo: Hệ thống viễn thông 

 

         - Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

         - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống viễn thông có khả năng: Thiết kế, xây 

dựng, vận hành, khai thác và bảo trì các hệ thống, thiết bị điện tử, truyền thông; Lập 

luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ cho các hệ thống 

truyền thông; Phát triển kinh doanh lĩnh vực điện tử, truyền thông. Có phẩm chất đạo 

đức tốt, say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực 

chuyên môn. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp   

- Lập trình viên, chuyên viên kỹ thuật trong các công ty, nhà máy, khu công nghiệp thuộc 

lĩnh vực điện tử, truyền thông; 

- Kỹ sư tư vấn, phát triển kinh doanh thiết bị, hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lĩnh vực điện tử, truyền thông tại các Trung tâm nghiên 

cứu,Việt khoa học kỹ thuật Bưu điện và các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

     Kiến thức cơ sở ngành  

- Hiểu được nguyên lý, phương pháp phân tích mạch điện, điện tử, truyền tín hiệu; 

- Nắm vững nguyên lý tạo ra các linh kiện điện tử, cấu tạo và phương thức ghép nối các linh 

kiện điện tử để tạo ra các mạch chuyên dụng trong lĩnh vực điện tử, truyền thông; 

- Thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điện cụ thể, cách thiết  kế các  hệ thống 

điện tử, hệ thống truyền thông; 

- Mô tả được các loại tín hiệu và phân tích tín hiệu ở các dạng khác nhau để xử lý; 
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- Vận dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình và công cụ mô phỏng trong lĩnh vực Công 

nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; 

- Hiểu được các vấn đề cơ bản liên quan đến kinh doanh viễn thông; 

     Kiến thức ngành  

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về các hệ thống, thiết bị điện tử và truyền thông; 

- Phân tích, thiết kế, đo lường, mô phỏng được các hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Lập trình điều khiển, ứng dụng trên các thiết bị điện tử, hệ thống nhúng và các thiết bị 

truyền thông di động; 

- Nắm vững các đặc điểm công nghệ được sử dụng trong các hệ thống điện tử, truyền thông 

và các giải pháp công nghệ tương lai; 

- Phân tích tín hiệu ở các dạng khác nhau để đánh giá và so sánh; 

- Nắm vững nguyên tắc, chiến lược kinh doanh viễn thông. 

  5  Kiến thức chuyên ngành 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện và hiện đại về viễn thông, kiến thức căn bản 

trong hội tụ điện tử - tin học – viễn thông, bao gồm cả lý thuyết, thực hành và thực tế mạng 

lưới: Cách thức triển khai dịch vụ viễn thông, các phương thức bảo mật hệ thống; Thiết kế, 

lắp đặt, vận hành, tổ chức khai thác, quản lý các thiết bị và hệ thống viễn thông; Phân tích và 

xử lý các sự cố kỹ thuật vừa và nhỏ trang thiết bị và hệ thống viễn thông. 

- Nắm vững nguyên tắc, chiến lược kinh doanh viễn thông. 

- Nắm chắc các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về viễn thông 

 . Kỹ năng  

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Hệ thống viễn thông có 

những kỹ năng: 

- Phân tích tổng hợp sửa chữa mạch điện tử trang thiết bị viễn thông. 

- Thiết kế, lắp đặt, vận hành, tổ chức khai thác, quản lý các thiết bị và hệ thống viễn thông. 

- Phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật vừa và nhỏ trang thiết bị và hệ thống viễn thông. 

- Nắm chắc các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về viễn thông. 

- Nghiên cứu, tiếp cận với các thiết bị điện tử và hệ thống viễn thông mới hướng tới mục tiêu 

cải tiến và thiết kế mới. 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 
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   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

 . Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Hiểu biết, ý thức về những vấn đề đương đại; hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật 

trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước; 

- Hiểu các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn hóa 

doanh nghiệp; 

- Vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức chuyên ngành điện tử, truyền thông và các kỹ 

năng được đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp; 

- Có năng lực tham gia các dự án về viễn thông. 

- Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước cũng như nước ngoài. 
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g. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG 

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông  

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

         - Tên chuyên ngành: Điện tử Viễn thông  

         - Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

         - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông có khả năng: Thiết 

kế, xây dựng, vận hành, khai thác và bảo trì các hệ thống, thiết bị điện tử, truyền thông; 

Lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực 

điện tử, truyền thông; Phát triển kinh doanh lĩnh vực điện tử, truyền thông. Có phẩm 

chất đạo đức tốt, say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng 

lực chuyên môn. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp   

- Lập trình viên, chuyên viên kỹ thuật trong các công ty, nhà máy, khu công nghiệp thuộc 

lĩnh vực điện tử, truyền thông; 

- Kỹ sư tư vấn, phát triển kinh doanh thiết bị, hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Kỹ sư quản lý, vận hành các dây truyền sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các nhà 

máy, khu công nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử công nghiệp và dân dụng; 

- Kỹ sư vận hành, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện tử viễn thông; 

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực điện tử, truyền thông tại các Trung tâm nghiên 

cứu, Viện nghiên cứu và các Trường Đại học và Cao đẳng. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

     Kiến thức cơ sở ngành  

- Hiểu được nguyên lý, phương pháp phân tích mạch điện, điện tử, truyền tín hiệu; 

- Nắm vững nguyên lý tạo ra các linh kiện điện tử, cấu tạo và phương thức ghép nối các linh 

kiện điện tử để tạo ra các mạch chuyên dụng trong lĩnh vực điện tử, truyền thông; 
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- Thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điện cụ thể, cách thiết  kế các  hệ thống 

điện tử, hệ thống truyền thông; 

- Mô tả được các loại tín hiệu và phân tích tín hiệu ở các dạng khác nhau để xử lý; 

- Vận dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình và công cụ mô phỏng trong lĩnh vực Công 

nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; 

- Hiểu được các vấn đề cơ bản liên quan đến kinh doanh viễn thông; 

     Kiến thức ngành  

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về các hệ thống, thiết bị điện tử và truyền thông; 

- Phân tích, thiết kế, đo lường, mô phỏng được các hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Lập trình điều khiển, ứng dụng trên các thiết bị điện tử, hệ thống nhúng và các thiết bị 

truyền thông di động; 

- Nắm vững các đặc điểm công nghệ được sử dụng trong các hệ thống điện tử, truyền thông 

và các giải pháp công nghệ tương lai; 

- Phân tích tín hiệu ở các dạng khác nhau để đánh giá và so sánh; 

- Nắm vững nguyên tắc, chiến lược kinh doanh viễn thông. 

  5  Kiến thức chuyên ngành  

- Vận hành, khai thác và bảo dưỡng các thiết bị điện tử viễn thông; 

- Phân tích, thiết kế các bộ thư viện phần cứng cho các thiết bị di động như các mạch mã hóa, 

giải mã tín hiệu hình ảnh, âm thanh; các mạch điều chế, giải điều chế tín hiệu; 

- Phát triển hệ thống nhúng trên nền các bộ vi xử lý, bộ vi điều khiển tiên tiến; 

- Nắm vững các hệ thống đo lường, thu thập dữ liệu từ xa theo các chuẩn truyền thông 

Zigbee, WiFi, GSM, Ethernet; 

- Tích hợp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. 

 . Kỹ năng  

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Đọc, hiểu được sơ đồ mạch điện, sơ đồ hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ đặc tả hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Khai thác, vận dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế, vẽ mạch nguyên lý, hệ thống 

điện tử, viễn thông; 

- Thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Phát triển các dự án xây dựng, kinh doanh thuộc lĩnh vực điện tử, truyền thông trong các 

công ty, tập đoàn, tổ chức có uy tín trong và ngoài nước; 

- Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong 

lĩnh vực điện tử, truyền thông; 

- Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực điện tử, truyền thông và 

các lĩnh vực liên quan; 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 
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- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm 

huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

 . Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Hiểu biết, ý thức về những vấn đề đương đại; hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật 

trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước; 

- Hiểu các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn hóa 

doanh nghiệp; 

- Vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức chuyên ngành điện tử, truyền thông và các kỹ 

năng được đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp; 

- Tự đào tạo, tự tìm kiếm tài liệu và tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức; 

- Học tập các công nghệ và kỹ thuật mới để áp dụng vào công việc. 
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h. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG 

 Chuyên ngành Công nghệ và Thiết b  di động 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

         - Tên ngành đào tạo: Công nghệ và thiết bị di động 

         - Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

         - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ và thiết bị di động có khả năng: Thiết kế, 

xây dựng, vận hành, khai thác và bảo trì các hệ thống, thiết bị điện tử, truyền thông; Lập 

luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực điện 

tử, truyền thông; Phát triển kinh doanh lĩnh vực điện tử, truyền thông; Thiết kế, chế tạo 

các thiết bị di động; Phân tích, thiết kế, xây dựng,bảo trì và cải tiến hệ thống trạm thu 

phát BTS trong mạng thông tin di động; Thiết kế và lập trình các hệ thống truyền thông, 

đo lường và điều khiển sử dụng thiết bị di động; Thiết kế và lập trình các phần mềm 

ứng dụng trên thiết bị di động; Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm; Có 

kỹ năng giao tiếp, làm chủ tình huống kết hợp với việc sử dụng hiệu quả các công cụ và 

phương tiện hiện đại. Có phẩm chất đạo đức tốt, say mê khoa học và tự rèn luyện nâng 

cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp   

- Kỹ sư thiết kế và lập trình trên điện thoại di động. 

- Kỹ sư phụ trách dây chuyền sản xuất tại các nhà máy sản xuất điện thoại di động của các 

tập đoàn lớn như Samsung Mobile, Nokia/Microsoft, LG mobile. 

- Lập trình viên phần mềm tại các công ty sản xuất phần mềm trên thiết bị di động. 

- Nhà phát triển phần mềm trên thiết bị di động tự do. 

- Giảng viên ngành CNKT ĐTTT ở các trường đại học, cao đẳng và các bậc học khác. 

- Có thể học tiếp lên bậc đào tạo cao hơn sau khi tốt nghiệp. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 
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     Kiến thức cơ sở ngành  

- Hiểu được nguyên lý, phương pháp phân tích mạch điện, điện tử, truyền tín hiệu; 

- Nắm vững nguyên lý tạo ra các linh kiện điện tử, cấu tạo và phương thức ghép nối các linh 

kiện điện tử để tạo ra các mạch chuyên dụng trong lĩnh vực điện tử, truyền thông; 

- Thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điện cụ thể, cách thiết  kế các  hệ thống 

điện tử, hệ thống truyền thông; 

- Mô tả được các loại tín hiệu và phân tích tín hiệu ở các dạng khác nhau để xử lý; 

- Vận dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình và công cụ mô phỏng trong lĩnh vực Công 

nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; 

- Hiểu được các vấn đề cơ bản liên quan đến kinh doanh viễn thông; 

     Kiến thức ngành  

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về các hệ thống, thiết bị điện tử và truyền thông; 

- Phân tích, thiết kế, đo lường, mô phỏng được các hệ thống điện tử, truyền thông; 

- Lập trình điều khiển, ứng dụng trên các thiết bị điện tử, hệ thống nhúng và các thiết bị 

truyền thông di động; 

- Nắm vững các đặc điểm công nghệ được sử dụng trong các hệ thống điện tử, truyền thông 

và các giải pháp công nghệ tương lai; 

- Phân tích tín hiệu ở các dạng khác nhau để đánh giá và so sánh; 

- Nắm vững nguyên tắc, chiến lược kinh doanh viễn thông. 

  5  Kiến thức chuyên ngành 

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hệ thống truyền thông di động, các hệ thống nhúng, các 

thiết bị di động. 

- Phân tích, thiết kế, mô phỏng được các hệ thống di động bao gồm thiết bị di động, hệ điều 

hành, thiết bị ngoại vi, phần mềm di động. 

- Phân tích, thiết kế, mô phỏng các hệ thống truyền thông, đo lường và điều khiển sử dụng 

thiết bị di động. 

- Phân tích, thiết kế các thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử trong các hệ thống sử dụng thiết 

bị di động. 

- Phân tích, thiết kế phần mềm dành cho các thiết bị điện tử nằm trong hệ thống sử dụng thiết 

bị di động. 

- Phân tích, thiết kế các phần mềm ứng dụng chạy trên thiết bị di động. 

 . Kỹ năng  

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Thiết kế, chế tạo các thiết bị di động như máy điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị kỹ 

thuật số cá nhân PDA, thiết bị dẫn đường Navigation, thiết bị định vị GPS,… 

- Thiết kế, xây dựng, lắp ráp, cấu hình, khắc phục các sự cố, nâng cấp và cải tiến hệ thống 

trạm thu phát BTS trong mạng thông tin di động. 
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- Thiết kế và lập trình các hệ thống truyền thông, đo lường và điều khiển sử dụng thiết 

bị di động. 

- Thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động. 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

 . Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Hiểu biết, ý thức về những vấn đề đương đại; hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật 

trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước; 

- Hiểu các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn hóa 

doanh nghiệp; 

- Vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức chuyên ngành Công nghệ và thiết bị di động và 

các kỹ năng được đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp; 

- Tự đào tạo, tự tìm kiếm tài liệu và tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức; 

- Học tập các công nghệ và kỹ thuật mới để áp dụng vào công việc. 
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i.  NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH 

Chuyên ngành: Điện tử y tế 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Chuyên ngành: Điện tử Y tế 

- Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

- Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật y sinh có khả năng thiết kế, phát triển, vận hành, 

khai thác và sửa chữa các thiết bị điện tử y tế; Kiểm tra chất lượng, xác thực các tiêu 

chuẩn kỹ thuật, thẩm định hiệu năng của các thiết bị điện tử y tế với mong muốn của 

khách hàng. Nghiên cứu, chuyển giao các thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến đến các kỹ 

thuật viên tại các bệnh viện, trung tâm y tế; Nghiên cứu, cải tiến các thiết bị y tế phù 

hợp với hoàn cảnh và nhu cầu tại Việt nam; Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống 

hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, say mê khoa học và tự rèn luyện nâng 

cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Kỹ sư lâm sàng tại các phòng vật tư, phòng xét nghiệm, phòng sinh hoá tại các bệnh viện, 

cơ sở y tế... 

- Kỹ sư quản lý, vận hành, khai thác và sửa chữa các thiết bị điện tử y tế làm việc tại các bệnh 

viện, trung tâm y tế.  

- Kỹ sư thiết kế, chế tạo, bảo trì các thiết bị điện tử Y tế làm việc tại các Công ty, Tập đoàn về 

sản xuất thiết bị y tế. 

- Cán bộ quản lý kinh tế, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, các dịch vụ, sản phẩm 

thiết bị điện tử y tế. 

- Cán bộ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử y tế tại các Công ty, tập 

đoàn về thiết bị y tế. 

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Kỹ thuật Y sinh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và 

các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 
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luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

    Kiến thức cơ sở ngành 

- Nắm vững các ngôn ngữ lập trình ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh; 

- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý, đặc điểm, ứng dụng của các linh kiện điện tử tương tự và số, 

các mạch điện tử, vi mạch điện tử cơ bản, các dòng vi điều khiển tiên tiến; 

- Hiểu được các nguyên lý cơ bản về truyền thông trong y tế; 

- Nắm vững kiến thức cơ sở về điện sinh học, các loại tín hiệu y sinh thu nhận được từ cơ 

thể người, các mạch xử lý tín hiệu y sinh thông dụng, các mạch cảm biến và đo lường trong 

y sinh; 

- Nắm vững cấu trúc giải phẫu, các hoạt động sinh lý của hệ cơ, xương khớp, hệ thống tuần 

hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá của cơ thể con người. 

     Kiến thức ngành 

- Nắm vững kiến thức về kỹ thuật siêu âm, kỹ thuật laze. 

- Nắm được các công nghệ chẩn đoán hình ảnh trong y tế; 

- Nắm vững các kiến thức về các phương pháp xử lý được áp dụng cho các ảnh y tế, các 

chương trình trên máy tính thực hiện các thuật toán xử lý ảnh y tế cơ bản; 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị y tế; 

  5 Kiến thức chuyên ngành 

- Nắm vững kiến thức về thiết kế, lắp đặt, vận hành các thiết bị điện tử y tế. 

- Nắm vững  kiến thức về y học hạt nhân, kỹ thuật  xạ trị, các phương  pháp điều trị bằng tia 

xạ phổ biến; 

- Nắm vững kiến thức về an toàn bức xạ, an toàn điện trong thiết bị y tế. 

- Nắm vững kiến thức về xây dựng, phát triển các hệ thống cảm biến trong y tế. 

- Nắm vững kiến thức về các công cụ mô phỏng trong thiết kế thiết bị y tế 

 . Kỹ năng 

    Kỹ năng nghề nghiệp 

- Khai thác và sửa chữa được các thiết bị điện tử y tế; 

- Quản trị và vận hành hệ thống điện tử y sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế; 

- Thiết kế, xây dựng, phát triển các sản phẩm kỹ thuật điện tử ứng dụng trong y tế; 

- Phân tích và xử lý các sự cố đối với các thiết bị trong trong y tế; 

- Nghiên cứu, cải tiến các thiết bị điện tử y tế phù hợp với thực tế tại Việt Nam; 

- Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. 

- Nghiên cứu và khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực điện tử y tế. 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 
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- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác định được vai trò và 

trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Hiểu các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn hóa 

doanh nghiệp; 

- Có đầu óc kinh doanh thông qua kỹ thuật; Nhận biết được các bài toán có thể giải quyết 

bằng công nghệ và có tiềm năng ứng dụng, kinh doanh; 

- Thành thạo các bước trong quy trình sản xuất phần cứng, triển khai phần mềm và thực hiện 

được quá trình tích hợp phần cứng - phần mềm của hệ thống Điện tử - Tin học y sinh; 

- Thực hiện các phương pháp để kiểm tra chất lượng hệ thống khi vận hành. Các phương 

pháp này bao gồm: Kiểm thử, kiểm chứng hiệu năng với các yêu cầu hệ thống, thẩm định 

hiệu năng hệ thống với mong muốn của khách hàng, xác thực hệ thống với các tiêu chuẩn 

kỹ thuật; 

- Vận dụng kiến thức trong quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật y sinh thông qua việc tổ chức 

và cấu trúc cho việc vận hành hệ thống, điều chỉnh chi phí, hiệu năng và kế hoạch vận hành 

nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn khi vận hành hệ thống. 
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j. NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH 

Chuyên ngành: Tin học Y tế 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Chuyên ngành: Tin học Y tế 

- Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

- Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật y sinh có khả năng thiết kế, xây dựng, phát triển, 

khai thác các phần mềm y tế, các hệ thống tin học y tế; Kiểm thử, xác thực các tiêu 

chuẩn kỹ thuật, thẩm định hiệu năng của các phần mềm và hệ thống tin học y tế với 

mong muốn của khách hàng. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống hiến cho sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm 

chất chính trị và năng lực chuyên môn. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Kỹ sư lâm sàng tại các phòng vật tư, phòng xét nghiệm, phòng sinh hóa tại các bệnh viện, 

cơ sở y tế… 

- Kỹ sư thiết kế, xây dựng, bảo trì các phần mềm và hệ thống tin học y tế tại các công ty, tập 

đoàn sản xuất phần mềm y tế. 

- Kỹ sư quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì các phần mềm tại bệnh viện và các Trung 

tâm y tế. 

- Cán bộ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin học y tế tại các công ty, tập 

đoàn về thiết bị và hệ thống thông tin y tế. 

- Cán bộ quản lý kinh tế, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm 

phần mềm tin học y tế.  

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Kỹ thuật y sinh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và 

các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan 

thuộc ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 
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    Kiến thức cơ sở ngành 

- Nắm vững các ngôn ngữ lập trình ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh; 

- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý, đặc điểm, ứng dụng của các linh kiện điện tử tương tự và số, 

các mạch điện tử, vi mạch điện tử cơ bản, các dòng vi điều khiển tiên tiến; 

- Hiểu được các nguyên lý cơ bản về truyền thông trong y tế; 

- Nắm vững kiến thức cơ sở về điện sinh học, các loại tín hiệu y sinh thu nhận được từ cơ thể 

người, các mạch xử lý tín hiệu y sinh thông dụng, các mạch cảm biến và đo lường trong y 

sinh; 

- Nắm vững cấu trúc giải phẫu, các hoạt động sinh lý của hệ cơ, xương khớp, hệ thống tuần 

hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá của cơ thể con người. 

     Kiến thức ngành 

- Nắm vững kiến thức về kỹ thuật siêu âm, kỹ thuật laze. 

- Nắm được các công nghệ chẩn đoán hình ảnh trong y tế; 

- Nắm vững các kiến thức về các phương pháp xử lý được áp dụng cho các ảnh y tế, các 

chương trình trên máy tính thực hiện các thuật toán xử lý ảnh y tế cơ bản; 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị y tế; 

  5 Kiến thức chuyên ngành 

- Nắm vững các hệ thống thông tin dùng trong y tế, các thành phần trong mạng PACS, các 

chuẩn công nghiệp trong mạng PACS, thiết bị điều khiển và lưu trữ hình ảnh PACS; 

- Nắm vững kiến thức về tin học Y sinh, Công nghệ thông tin trong Y tế, hệ chuyên gia trong 

Y học; 

- Nắm vững kiến thức về mô phỏng hệ thống sinh lý, mô hình hóa tín hiệu Y sinh; 

- Nắm vững các kiến thức về lập trình cho các thiết bị Y tế; 

- Nắm vững các kiến thức về lập trình truyền thông trong Y tế. 

 . Kỹ năng 

    Kỹ năng nghề nghiệp 

- Thiết kế, xây dựng các phần mềm tin học ứng dụng trong y tế; 

- Quản trị và vận hành hệ thống thông tin y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế; 

- Phân tích và xử lý các tình huống đối với các hệ thống thông tin trong y tế; 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp mới nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề về tin học trong 

y tế; 

- Nghiên cứu và khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực tin học y tế. 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 
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- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác định được vai trò và 

trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Hiểu các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn hóa 

doanh nghiệp; 

- Có đầu óc kinh doanh thông qua kỹ thuật; Nhận biết được các bài toán có thể giải quyết 

bằng công nghệ và có tiềm năng ứng dụng, kinh doanh; 

- Thành thạo các bước trong quy trình sản xuất phần cứng, triển khai phần mềm và thực hiện 

được quá trình tích hợp phần cứng - phần mềm của hệ thống Điện tử - Tin học y sinh; 

- Thực hiện các phương pháp để kiểm tra chất lượng hệ thống khi vận hành. Các phương 

pháp này bao gồm: Kiểm thử, kiểm chứng hiệu năng với các yêu cầu hệ thống, thẩm định 

hiệu năng hệ thống với mong muốn của khách hàng, xác thực hệ thống với các tiêu chuẩn 

kỹ thuật; 

- Vận dụng kiến thức trong quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật y sinh thông qua việc tổ chức 

và cấu trúc cho việc vận hành hệ thống, điều chỉnh chi phí, hiệu năng và kế hoạch vận hành 

nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn khi vận hành hệ thống. 
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k. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

Chuyên ngành: Bảo trì hệ th ng máy t nh 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Tên chuyên ngành đào tạo: Bảo trì hệ thống máy tính 

- Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

- Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo kỹ sư Bảo trì hệ thống máy tính có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ 

chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác tốt. Chương trình đào tạo 

ngành Bảo trì hệ thống máy tính nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về kỹ năng và phương pháp thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì các thành 

phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống máy tính cũng như các hệ thống thiết bị 

dựa trên máy tính; giúp sinh viên có khả năng vận hành, bảo trì, giám sát các hoạt động 

bên trong của hệ thống máy tính và mạng máy tính nhằm phát hiện các sự cố, lỗ hổng 

bảo mật để đảm bảo an toàn và an ninh cho hệ thống; khắc phục và sửa chữa các hỏng 

hóc phần cứng và phần mềm để duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống máy tính 

công nghiệp. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp  

- Kỹ sư tư vấn, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, khai thác và vận hành các hệ thống truyền thông, 

các dây chuyền sản xuất tại các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp liên 

quan đến lĩnh vực Bảo trì hệ thống máy tính; 

- Kỹ sư Bảo trì hệ thống máy tính làm việc tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các trung 

tâm an ninh mạng; 

- Quản trị và xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống máy tính và mạng 

máy tính. 

- Tư vấn, thẩm định và phát triển các dự án, giải pháp công nghệ thông tin. 

- Cán bộ giảng dạy thuộc lĩnh vực Bảo trì hệ thống máy tính tại các Viện, Trung tâm nghiên 

cứu và các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan 

thuộc ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 
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luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

     Kiến thức cơ sở ngành  

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về các thành phần của máy tính, vi xử lý, mạng máy tính, 

hoạt động của hệ thống máy tính, sự liên quan giữa phần cứng và phần mềm trong hoạt động 

của hệ thống máy tính; 

- Giải thích và phân tích được hoạt động của các mạch điên, điện tử cơ bản;  

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình cơ bản và các công cụ mô phỏng, phân tích thiết 

kế mạch. 

   .  Kiến thức ngành 

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các hệ điều hành máy tính, các hệ điều hành nhúng và 

các hệ thống truyền thông thời gian thực trên các hệ vi điều khiển, vi xử lý tiên tiến. 

- Có kỹ thuật lập trình ghép nối và truyền thông qua các giao diện ngoại vi cơ bản như LPT, 

RS232, SPI, I2C, GPIO phục vụ do lường và điều khiển trong công nghiệp. 

- Hiểu được bản chất của thông tin và một số hệ mật mã hiện đại đang được sử dụng hiệu quả 

trong bảo mật thông tin hiện nay. 

  5   Kiến thức chuyên ngành 

- Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về bảo trì hệ thống trong lắp ráp, cài đặt, tư vấn kỹ thuật 

và bảo trì các hệ thống máy tính;  

- Phát hiện các xâm nhập và tấn công trái phép của các phần mềm virus và các hacker nhằm 

đảm bảo an toàn và an ninh cho hệ thống. 

- Xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống máy tính và mạng máy tính. 

- Nắm vững các kiến thức về máy tính công nghiệp, mạng máy tính công nghiệp và  lập trình 

các ứng dụng đo lường, điều khiển trong công nghiệp. 

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp    

- Đọc, hiểu được các tài liệu kỹ thuật cơ bản liên quan ngành Bảo trì hệ thống máy tính. 

- Có kỹ năng lắp ráp, cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống máy tính;  xử lý các tình huống của 

hệ thống máy tính, mạng máy tính, hệ thống truyền số liệu dựa trên các tài liệu kỹ thuật; tư 

vấn về bảo trì hệ thống, giải pháp kỹ thuật và công nghệ; 

- Có khả năng thiết kế các hệ vi xử lý, mạch điện tử dùng vi xử lý hoặc vi điều khiển vừa và 

nhỏ; xây dựng được một khâu hoàn chỉnh trong các hệ thống lớn; 

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp và giải quyết có hiệu quả các vấn đề  thuộc lĩnh 

vực Bảo trì hệ thống máy tính trên cơ sở tiếp cận và nắm bắt các công nghệ mới thuộc lĩnh 

vực Bảo trì hệ thống máy tính và các lĩnh vực liên quan. 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 
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- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

 - Hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác định được vai trò và 

trách nhiệm của kỹ sư ngành Bảo trì máy tính đối với xã hội; 

- Nhận thức được chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và tôn 

trọng văn hóa doanh nghiệp; 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản và chuyên ngành theo trình tự: xây dựng mục tiêu -đề xuất 

giải pháp - lựa chọn giải pháp - mô phỏng - cài đặt - kiểm định, gỡ rối - vận hành;   

- Vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng, dự đoán các vấn đề liên quan và có giải pháp xử 

lý sau vòng đời hệ thống. 
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l. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

Chuyên ngành: Hệ th ng nhúng 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên chuyên ngành đào tạo: Hệ thống nhúng 

 - Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Hệ thống nhúng có phẩm chất chính trị vững vàng, có 

ý thức tổ chức kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp tốt. Nắm vững kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về lĩnh vực hệ nhúng, biết cách phân tích, thiết kế mạch các sơ đồ nguyên lý 

mạch phần cứng và thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến sử dụng cho hệ nhúng 

như ASM, C. Sinh viên được thực hành hệ nhúng trên các dòng vi điều khiển từ đơn 

giản như họ 8051, PIC, AVR đến các vi điều khiển hiện đại như họ ARM. Sau khi tốt 

nhiệp sinh viên có khả năng đề xuất, thiết kế, thi công các sản phẩm nhúng mới cũng 

như biết cách khai thác, vận hành và bảo trì các phần cứng và phần mềm trên các thiết 

bị nhúng được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày như điều hòa, máy giặt, điện 

thoại, hệ thống cảm biến, máy in,  

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp  

- Kỹ sư tư vấn, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, khai thác và vận hành các hệ thống truyền thông, 

các dây chuyền sản xuất tại các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp liên 

quan đến lĩnh vực hệ nhúng; 

- Chuyên viên kỹ thuật hoặc phát triển phần mềm nhúng cho các công ty điện tử chuyên sản 

xuất và cung cấp các thiết bị nhúng Panasonic, Canon, sumsung, nokia,…;  

- Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nhúng tại các 

Trung tâm và các Viện nghiên cứu thuộc các trường Đại học hoặc các Viện Hàn Lâm khoa 

học trong và ngoài nước; 

- Cán bộ giảng dạy thuộc lĩnh vực hệ nhúng tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở 

đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan 

thuộc ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 
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     Kiến thức cơ sở ngành  

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính, mạng truyền số liệu, hệ nhúng, hiểu 

được bản chất của hệ nhúng dựa trên nguyên lý tối ưu máy tính. 

- Giải thích và phân tích được hoạt động của các mạch điên, điện tử cơ bản;  

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình cơ bản và các công cụ mô phỏng, phân tích, thiết 

kế mạch. 

      Kiến thức ngành 

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các hệ điều hành máy tính, các hệ điều hành nhúng và 

các hệ thống truyền thông thời gian thực trên các hệ vi điều khiển, vi xử lý tiên tiến. 

- Có kỹ thuật lập trình ghép nối và truyền thông qua các giao diện ngoại vi cơ bản như LPT, 

RS232, SPI, I2C, GPIO phục vụ do lường và điều khiển trong công nghiệp. 

- Hiểu được bản chất của thông tin và một số hệ mật mã hiện đại đang được sử dụng hiệu quả 

trong bảo mật thông tin hiện nay. 

  5   Kiến thức chuyên ngành 

- Vận dụng các kiến thức về nguyên lý hoạt động của các hệ vi điều khiển tiên tiến để thiết 

kế, chế tạo được các hệ nhúng vừa và nhỏ đến các hệ nhúng sử dụng các công nghệ hiện đại 

như FPGA, CPLD, SoC và DSP  

- Phát triển ứng dụng trên nền các chíp vi điều khiển, các hệ thống nhúng chuyên dụng và đa 

dụng trong công nghiệp; 

- Lập trình phần mềm cho các thiết bị di động chạy hệ điều hành nhúng như Android, iOS và 

Windows Phone. 

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp    

- Đọc, hiểu được các tài liệu kỹ thuật cơ bản ngành công nghệ Kỹ thuật máy tính; 

- Có khả năng thiết kế các hệ vi xử lý, mạch điện tử dùng vi xử lý hoặc vi điều khiển vừa và 

nhỏ; xây dựng được một khâu hoàn chỉnh trong các hệ thống lớn; 

- Có kỹ năng trong việc thiết kế, chế tạo và thi công các sản phẩm nhúng dựa trên các công 

nghệ hiện đại; 

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp và giải quyết có hiệu quả các vấn đề  thuộc lĩnh 

vực hệ nhúng trên cơ sở tiếp cận và nắm bắt các công nghệ mới thuộc lĩnh vực này. 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa 

các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện 

tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.xilinx.com%2Ftraining%2F&ei=Zds8VNnDNYn98AWDxIL4Cg&usg=AFQjCNHUShdClfK_oL9zWdwwwwo8yUtgtQ&sig2=A0YHVIzRkWAW5Q6yPiN0sQ
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   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Hiểu được bối cảnh bên ngoài xã hội, những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng Kỹ thuật 

máy tính và vai trò trách nhiệm của người kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính đối với 

xã hội; 

- Nhận thức được chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và tôn 

trọng văn hóa doanh nghiệp; 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản và chuyên ngành theo trình tự: xây dựng mục tiêu -đề xuất 

giải pháp - lựa chọn giải pháp - mô phỏng - cài đặt - kiểm định, gỡ rối - vận hành;   

- Vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng, dự đoán các vấn đề liên quan và có giải pháp xử 

lý sau vòng đời hệ thống. 
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m. NGÀNH  THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

    

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên chuyên ngành đào tạo: Thƣơng mại điện tử 

                  (Electronic Commerce) 

 - Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 04 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Thương mại điện tử có phẩm chất chính trị, đạo 

đức và sức khỏe tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; Có kỹ năng giao 

tiếp tốt; Có kiến thức về nghiệp vụ thương mại, kinh tế và quản trị kinh doanh, 

marketing, mua bán, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử; Có khả 

năng tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng thương mại điện 

tử; hoạch định các chiến lược, chính sách phát triển thương mại điện tử tại các cơ quan, 

tổ chức kinh tế - xã hội. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp  

- Cán bộ quản lý và chuyên viên làm việc tại bộ phận quản trị kinh doanh của các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động hoặc liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử; 

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh 

vực thương mại điện tử nói riêng, công nghệ thông tin và kinh tế nói chung; 

- Giảng viên, giáo viên giảng dạy chuyên ngành, ngành Thương mại điện tử tại các cơ sở 

đào tạo.  

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành Thương mại điện tử và có khả năng học tập ở các trình độ trên đại học. 

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

     Kiến thức cơ sở ngành 

-  Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại;  

- Nắm vững kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, mạng máy tính và truyền thông, hệ 

thống thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại; 

-  Vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động quản trị kinh doanh 

trong các doanh nghiệp. 
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      Kiến thức ngành  

- Nắm vững những kiến thức về kinh doanh, thương mại, marketing, quản trị quan hệ 

khách hàng, chuỗi cung ứng, thanh toán điện tử;  

- Nắm vững các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước về thương mại điện tử; 

- Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động tác nghiệp thương mại điện tử; 

- Có khả năng vận dụng kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng và 

phát triển các hệ thống thương mại điện tử. 

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp 

- Vận dụng thành thạo các công cụ tin học, phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành 

đào tạo;  

-  Xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính; dữ liệu và an toàn dữ 

liệu của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong một tổ chức; 

- Tư vấn, giám sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống thương mại 

điện tử; 

- Tư vấn, giám sát, xây dựng và quản trị chiến lược, dự án, kế hoạch kinh doanh có liên 

quan tới kinh doanh điện tử; 

- Vận dụng các chính sách giao dịch Thương mại điện tử trong nước và quốc tế vào các 

hoạt động kinh doanh điện tử của các doanh nghiệp.   

   . Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Hiểu được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại; Xác định được 

vai trò và trách nhiệm của cử nhân chuyên ngành Thương mại điện tử đối với cơ quan, tổ 

chức và xã hội; 
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- Hiểu được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được các mục tiêu và yêu cầu của hoạt động Thương mại điện tử trong tổ chức, 

cơ quan, doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu có thể 

đạt được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất;  

- Thiết kế, quản trị, vận hành và phát triển các hệ thống kinh doanh thương mại điện tử. 
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m. NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên chuyên ngành đào tạo: Quản tr  văn phòng  

(Office Management) 

 - Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 4 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật tốt; Có hiểu biết cơ bản về các nghiệp vụ 

hành chính văn văn phòng và văn thư - lưu trữ, quản trị, tổ chức, điều hành hoạt động 

văn phòng; Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và ứng dụng trong việc tin học 

hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng và góp phần triển khai 

Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Cán bộ quản lý và chuyên viên hành chính tại văn phòng cơ quan Nhà nước, các tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế; 

- Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về hành chính và quản trị 

văn phòng;  

- Cán bộ giảng dạy chuyên ngành, ngành Quản trị văn phòng tại các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên 

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành Quản trị văn phòng và có khả năng học tập ở các trình độ trên đại học. 

     Kiến thức khoa học xã hội 

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

     Kiến thức cơ sở ngành 

- Có kiến thức cơ bản về tổ chức quản lý hành chính nhà nước; 

- Nắm bắt các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong công tác văn phòng và văn thư, lưu trữ; 

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô, vĩ mô và chính sách, định hướng phát triển kinh tế 

của Nhà nước; 

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin và quản trị thông tin 

nhằm ứng dụng vào hoạt động quản trị văn phòng. 
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      Kiến thức ngành 

- Nắm vững hệ thống lý luận về quản trị học và vận dụng kiến thức quản trị học vào công 

tác tổ chức, điều hành hoạt động văn phòng; 

- Nắm bắt quy định của Nhà nước và các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong công tác văn 

phòng và văn thư - lưu trữ; Phương pháp tổ chức, quản lý công tác văn thư - lưu trữ  trong 

các cơ quan, đơn vị; 

- Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, tổ chức công tác văn phòng và ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị văn phòng; 

- Hiểu biết, vận dụng các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, 

xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin văn phòng, quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu. 

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có khả năng thực hiện thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải quyết các vấn về 

chuyên môn bằng các ứng dụng của phần mềm Microsoft Office; 

- Nắm vững và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành 

đào tạo; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần 

mềm máy tính của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý các nghiệp vụ quản trị văn phòng, công tác 

văn thư - lưu trữ, tổ chức quản lý an toàn dữ liệu trong hệ thống thông tin văn phòng; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ 

thống  mạng, hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản trị văn phòng và quản lý văn 

bản, hồ sơ tài liệu; 

- Có khả năng nghiên cứu và khai thác kiến thức trong lĩnh vực quản trị văn phòng; 

- Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề. 

     Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương.  

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 
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- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Am hiểu lịch sử, văn hóa - xã hội, ý thức được vai trò, trách nhiệm của cử nhân chuyên 

ngành Quản trị văn phòng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối với xã hội; 

- Hiểu rõ mục tiêu chiến lược và các kế hoạch phát triển của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp; 

- Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đối với hoạt động quản trị văn phòng và cán bộ văn phòng; 

- Tổ chức, triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của văn phòng vào việc thực hiện mục 

tiêu chung của cơ quan; 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị văn phòng. 
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n  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Chuyên ngành: Tin học kinh tế 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên chuyên ngành đào tạo: Tin học kinh tế 

                                                            (Economic Informatics) 

 - Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 04 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tin học kinh tế, ngành Hệ thống thông tin quản lý 

có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - 

xã hội; Có kiến thức chuyên sâu về tin học và phát triển ứng dụng vào hoạt động quản 

lý, kinh tế, quản trị kinh doanh; Có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực quản lý kinh 

tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin 

và truyền thông; Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp  

- Cán bộ quản lý và chuyên viên làm việc tại phòng kinh tế, kế hoạch công nghệ thông tin 

của các cơ quan, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp 

hoặc các vị trí liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học kinh tế. 

- Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc 

lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin; 

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Tin học kinh tế, ngành Hệ thống thông tin quản lý tại 

các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành Hệ thống thông tin quản lý và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 
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     Kiến thức cơ sở ngành  

- Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh, phân tích dữ liệu và dự báo 

kinh tế; 

- Nắm vững kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, máy tính, mạng máy tính và truyền 

thông, hệ thống thông tin, sử dụng thành thạo phần mềm trong các doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế; 

- Vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống 

thông tin kinh tế, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

   .  Kiến thức chuyên ngành  

- Nắm vững những kiến thức về phương pháp xử lý thống kê kinh tế, quản lý chuỗi mua 

bán và cung ứng, quản lý dự án đầu tư; 

- Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; 

- Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức về hệ thống thông tin quản lý nhằm hỗ trợ các 

hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh trong các tổ chức kinh tế, 

chính trị, xã hội; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng 

và phát triển các hệ thống thông tin kinh tế nhằm phục vụ việc tin học hoá cho các lĩnh vực 

kinh tế, quản lý kinh tế. 

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp 

- Thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải quyết vấn đề về chuyên môn bằng các ứng 

dụng của phần mềm Microsoft Office; 

- Nắm vững và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào 

tạo; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm 

máy tính; dữ liệu và an toàn dữ liệu của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong một 

tổ chức; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích và thu thập số liệu, thiết kế, xây dựng và 

vận hành hệ thống mạng, hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý các tổ chức kinh tế; 

- Có khả năng nghiên cứu và khai thác những kiến thức trong lĩnh vực hệ thống thông tin 

quản lý; 

- Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; 

     Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 
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- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

     Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

     Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Hiểu được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại; Xác định được 

vai trò và trách nhiệm của cử nhân chuyên ngành Tin học kinh tế, ngành Hệ thống thông tin 

quản lý đối với cơ quan, tổ chức và xã hội; 

- Hiểu được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được các mục tiêu và yêu cầu của hệ thống thông tin quản lý, quản lý kinh tế, 

quản trị kinh doanh, đề xuất các giải pháp xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu có thể đạt 

được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất; 

- Thiết kế và mô phỏng các quy trình sản xuất, triển khai và kiểm tra các hệ thống thông tin 

quản lý, quản lý kinh tế; 

- Vận hành, phát triển hệ thống và dự đoán các vấn đề liên quan đến kết thúc vòng đời hệ 

thống thông tin quản lý, chu kỳ quản lý kinh doanh; 
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o. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Chuyên ngành: Tin học kế toán 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên chuyên ngành đào tạo: Tin học kế toán 

        (Accounting Informatics) 

 - Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 04 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tin học kế toán, ngành Hệ thống thông tin quản lý 

có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về nghiệp 

vụ kế toán, kiểm toán; Có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin và phát triển 

ứng dụng vào công tác kế toán, kiểm toán; Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và 

phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán, kiểm toán. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp  

-  Cán bộ quản lý và chuyên viên làm việc tại phòng công nghệ thông tin, kế toán, kiểm 

toán nội bộ, các quỹ trong các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp 

hoặc các vị trí liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, kế toán, kiểm toán; 

- Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán;  

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Tin học kế toán, ngành Hệ thống thông tin quản lý tại 

các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

   . Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành Hệ thống thông tin quản lý và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

   . Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

   . Kiến thức cơ sở ngành  

- Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán trong hoạt động doanh nghiệp;  

- Nắm vững kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, máy tính, mạng máy tính và truyền 

thông, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm trong công tác kế toán, kiểm toán tại các 

doanh nghiệp; 
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- Vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống 

thông tin kế toán, kiểm toán, hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh. 

   .  Kiến thức chuyên ngành  

- Nắm vững những kiến thức về phương pháp xử lý các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán; 

- Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động hoạch toán kế toán, kiểm toán; 

- Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức về hệ thống thông tin quản lý nhằm hỗ trợ các 

hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong các tổ chức kinh tế, chính trị, 

xã hội; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng 

và phát triển các hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán nhằm phục vụ việc tin học hóa công 

tác kế toán, kiểm toán. 

   Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải quyết vấn đề về chuyên môn bằng các ứng 

dụng của phần mềm Microsoft Office; 

- Nắm vững và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành 

đào tạo; 

-  Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm 

máy tính; dữ liệu và an toàn dữ liệu của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong một 

tổ chức; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống 

mạng, hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý các tổ chức kế toán, kiểm toán; 

-  Có khả năng nghiên cứu và khai thác những kiến thức trong lĩnh vực hệ thống thông tin 

quản lý, hỗ trợ công tác kế toán, kiểm toán; 

- Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống; 

    Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 
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- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Hiểu được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại; Xác định được 

vai trò và trách nhiệm của cử nhân chuyên ngành Tin học kế toán, ngành Hệ thống thông 

tin quản lý đối với cơ quan, tổ chức và xã hội; 

- Hiểu được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được các mục tiêu và yêu cầu của hệ thống thông tin quản lý, kế toán, kiểm toán, 

đề xuất các giải pháp xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và 

lựa chọn giải pháp tốt nhất; 

- Thiết kế và mô phỏng các quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. 
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p  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Chuyên ngành: Tin học ngân hàng 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên chuyên ngành đào tạo: Tin học ngân hàng 

         (Banking Informatics)  

 - Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 04 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tin học ngân hàng, ngành Hệ thống thông tin quản 

lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về các 

nghiệp vụ ngân hàng, tài chính; Có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin và phát 

triển ứng dụng vào hoạt động quản lý ngân hàng, tài chính; Có khả năng phân tích, thiết 

kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý 

ngân hàng, tài chính. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp  

- Cán bộ quản lý và chuyên viên làm việc tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tài chính; 

- Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc 

lĩnh vực ngân hàng, tào chính; 

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Tin học ngân hàng ngành Hệ thống thông tin quản lý 

tại các cơ sở đào tạo. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

   . Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành Hệ thống thông tin quản lý và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

   . Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

   . Kiến thức cơ sở ngành  

- Nắm vững kiến thức cơ bản về tài chính, chứng khoán, ngân hàng;  

- Nắm vững kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, máy tính, mạng máy tính và truyền 

thông, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm trong các tổ chức tài chính ngân hàng; 
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- Vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống 

thông tin ngân hàng, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

   .  Kiến thức chuyên ngành  

- Nắm vững những kiến thức về phương pháp xử lý dữ liệu ngân hàng, tài chính, phân tích 

đầu tư chứng khoán; 

- Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý ngân hàng, tài chính; 

- Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức về hệ thống thông tin quản lý nhằm hỗ trợ các 

hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong các tổ chức kinh tế, chính 

trị, xã hội; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng 

và phát triển các hệ thống thông tin ngân hàng nhằm phục vụ việc tin học hoá hệ thống 

ngân hàng. 

   Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải quyết vấn đề về chuyên môn bằng các ứng 

dụng của phần mềm Microsoft Office; 

- Nắm vững và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành 

đào tạo; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm 

máy tính; dữ liệu và an toàn dữ liệu của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ 

chức ngân hàng, tài chính; 

- Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống 

mạng, hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý các tổ chức ngân hàng, tài chính; 

- Có khả năng nghiên cứu và khai thác những kiến thức trong lĩnh vực tin học ngân hàng, 

tài chính, hệ thống thông tin quản lý; 

- Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. 

   . Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  
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- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Hiểu được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại; Xác định được 

vai trò và trách nhiệm của cử nhân chuyên ngành Tin học ngân hàng, ngành Hệ thống 

thông tin quản lý đối với cơ quan, tổ chức và xã hội; 

- Hiểu được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng 

văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được các mục tiêu và yêu cầu của hệ thống thông tin quản lý ngân hàng, tài 

chính, đề xuất các giải pháp xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu có thể đạt được, đánh 

giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất; 

- Thiết kế và mô phỏng các quy trình giao dịch tài chính chứng khoán, triển khai và kiểm 

tra các hệ thống thông tin quản lý; 

- Vận hành, phát triển hệ thống và dự đoán các vấn đề liên quan đến kết thúc vòng đời hệ 

thống thông tin quản lý ngân hàng, tài chính. 
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q. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

         - Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 

 (Technology of Control and Automation) 

- Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

- Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có phẩm 

chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn sâu, có khả năng thực hành tốt, hoạt động 

hiệu quả trong môi trường công nghệ với trình độ tự động hóa cao, gắn kết với công 

nghệ thông tin; đáp ứng được các nhiệm vụ và yêu cầu phát triển đa dạng, nhanh chóng 

của ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp   

- Kỹ sư phân tích, thiết kế, cải tạo các hệ thống điều khiển tự động ứng dụng trong mọi lĩnh 

vực đời sống và sản xuất có ứng dụng tự động hóa. Kỹ sư khai thác, vận hành, sử dụng, bảo 

trì các hệ thống và dây chuyền sản xuất tự động cho doanh nghiệp; Cán bộ quản lý, điều 

hành dự án trong các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật ngành điện – tự động hóa;  

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực liên quan tới ngành tự động hóa 

tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu, tại các Bộ, ban, ngành và các trường Đại 

học, Cao đẳng; 

- Làm việc trong môi trường nghiên cứu, giảng dạy, kinh doanh thiết bị tự động. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học. 

     Kiến thức khoa học xã hội  

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

     Kiến thức cơ sở ngành  

- Hiểu các nguyên lý cơ bản về máy điện, cơ học và truyền thông công nghiệp; 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về điện tử công suất, điện tử tương tự và điện tử số. 

- Đánh giá độ ổn định của các hệ thống tự động hóa; 



54 

 

- Nắm vững các phương pháp điều khiển, vận dụng thành thạo khi xây dựng các hệ thống 

thực tế. 

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình vi xử lý để xây dựng các hệ thống tự động nhỏ. 

- Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành thiết kế các hệ thống tự động công 

nghiệp.  

   .  Kiến thức ngành  

- Vận dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình cho PLC, LOGO, ZEN, FPGA …để xây 

dựng các hệ điều khiển tập trung, phân tán; 

- Phân tích, thiết kế và xây dựng: hệ thống thời gian thực, hệ cơ – nhiệt – điện, hệ thống đo 

lường công nghiệp và dân dụng, Robot, máy công cụ CNC; 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả áp dụng cho các hệ thống, dây chuyền công 

nghệ và giải quyết các vấn đề liên quan tới tự động hóa 

 . Kỹ năng  

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có khả năng lập dự án xây lắp hệ thống tự động hóa. 

- Có khả năng phân tích công nghệ cho các hệ thống tự động mới có sẵn; 

- Phân tích, thiết kế, triển khai xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống tự động hóa quá trình 

sản xuất, hệ thống tự động hóa các máy công cụ, hệ thống PLC, vi xử lý, SCADA, Robot.. 

- Thiết kế và vận hành mạng động lực phân xưởng; mạng điều khiển; hệ thống bảo vệ an 

ninh, an toàn cho các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp 

- Có khả năng nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ  thuộc lĩnh vực điều khiển-tự 

động hoá 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương 

tiện điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả;  

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc 

tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm 

huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc;  

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 
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 . Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác định được vai 

trò và trách nhiệm của các kỹ sư tự động hóa đối với  xã hội. 

- Hiểu các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn 

hóa doanh nghiệp. 

- Thiết lập mục tiêu và yêu cầu của hệ thống tự động hóa, đưa ra các giải pháp xây dựng 

đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, có khả năng mô phỏng hệ thống thiết kế, phân tích 

đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất. 

- Vận dụng các phương pháp tiếp cận trong việc lập kế hoạch, phân đoạn, xây dựng 

phương pháp, qui trình thiết kế dự án (chuyên ngành, đa ngành, đa mục đích).  

- Có khả năng sử dụng lý thuyết, kinh nghiệm cũng như xem xét các yêu cầu thực tế 

trong thiết kế và mô phỏng quy trình sản xuất, quá trình triển khai, kiểm tra, kiểm chứng 

sản phẩm. 

- Vận hành và phát triển hệ thống tự động hóa, dự đoán các vấn đề liên quan đến công 

nghệ, sự lạc hậu và yêu cầu xây dựng lại hệ thống phần cứng, vòng đời phần mềm của 

hệ thống. 
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r. NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

- Ngành đào tạo: Truyền thông đa phƣơng tiện  

(Multimedia Communications) 

- Trình độ đào tạo : Kỹ sư 

- Thời gian đào tạo : 5 năm 

2. Mục tiêu đào tạo 

 Đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông đa phương tiện có tác phong chuyên nghiệp, 

năng động, sáng tạo trong nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật 

tốt. Sinh viên sau khi tốt nghiệp nắm vững những kiến thức căn bản về mỹ thuật, công 

nghệ thông tin và truyền thông; phân tích, thiết kế và xây dựng được các ứng dụng đa 

phương tiện.  

3. V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Quản lý, biên tập, xây dựng các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, nội dung 

báo chí, ấn phẩm, bìa sách tại các công ty truyền hình, hãng sản xuất phim, các công ty 

báo chí, báo điện tử, nhà xuất bản. 

- Kỹ sư thiết kế, xây dựng phim hoạt hình, trò chơi điện tử tại các công ty phát triển 

game, các xưởng phim hoạt hình; thiết kế, tư vấn quảng cáo, xây dựng hệ thống nhận 

dạng thương hiệu tại các công ty quảng cáo, PR; thiết kế, xây dựng website tại các công 

ty phát triển phần mềm, phát triển web; thiết kế đồ họa, mô phỏng thế giới thực: ứng 

dụng trong y học, công nghiệp, du lịch, giáo dục... 

- Cán bộ nghiên cứu tại các viện, cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, giáo dục đại 

học và chuyên nghiệp về lĩnh vực đồ họa. 

II. CHUẨN ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

1.1. Kiến thức khoa học tự nhiên 

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực 

Truyền thông đa phương tiện, có khả năng học tập ở trình độ trên đại học. 

1.2. Kiến thức khoa học xã hội 

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết 

về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự 

rèn luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt 

Nam và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới.  

1.3. Kiến thức cơ sở ngành truyền thông đa phƣơng tiện 

- Kiến thức nền tảng ngành CNTT và truyền thông. 

+ Vận dụng kiến thức về thuật toán, ngôn ngữ lập trình để cài đặt, đánh giá chương 

trình máy tính; hiểu về hệ thống mạng máy tính, các hệ thống truyền thông dữ liệu, 

truyền thông đa phương tiện; phân tích và thiết kế ứng dụng đa phương tiện. 
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+ Áp dụng các nguyên lý cơ bản trong xử lý đồ họa để xây dựng các chương trình ứng 

dụng đồ họa. 

- Kiến thức nền tảng mỹ thuật 

+ Hiểu được các kiến thức về mỹ thuật cơ bản, nguyên lý về thị giác, luật xa gần. 

+ Áp dụng được kiến thức về vẽ mỹ thuật, phối màu, thiết kế bố cục và tạo hình để vẽ, 

thiết kế trên máy tính. 

1.4. Kiến thức chuyên ngành truyền thông đa phƣơng tiện 

- Thao tác và xử lý cơ bản trên các dữ liệu ảnh, âm thanh và video. 

- Thiết kế, lập trình điều khiển được các mô hình đồ họa 2D, 3D. 

- Sáng tạo sản phẩm đa phương tiện ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời 

sống xã hội như: truyền thông, giải trí, quảng cáo, giáo dục, kinh doanh,… 

- Hiểu về các vấn đề về bảo mật, bản quyền và sở hữu trí tuệ. 

- Lựa chọn các thiết bị phần cứng và các giải pháp công nghệ phù hợp với các sản phẩm 

đa phương tiện. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng các công cụ xử lý đồ họa, âm thanh, video để phân tích, giải quyết một cách 

hiệu quả những vấn đề trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo đa phương tiện. 

- Có khả năng thu thập, phân tích và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng, từ đó 

thiết kế, lập trình và triển khai các ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong 

điều kiện thực tế. 

- Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu kiến thức mới, ứng dụng các kỹ thuật, công cụ mới và 

thành thạo các kỹ năng để giải quyết những vấn đề chuyên môn của ngành vào thực tiễn. 

- Có khả năng xác định, mô hình hóa các đối tượng thực tế để phác họa, thiết kế và mô 

phỏng bằng các công cụ xử lý đa phương tiện. 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương 

tiện điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

3. Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm 

huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 
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- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

4. Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Có khả năng hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác 

định được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội. 

- Nắm bắt được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của xã hội, doanh nghiệp 

trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức để nêu, trình bày, triển khai và thực thi các ý tưởng 

liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. 
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s. NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

- Ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông  

(Communication Technology) 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ truyền thông có phẩm chất đạo đức, chính trị 

vững vàng; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp vận 

dụng được các kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, nắm vững các sản phẩm 

truyền thông (phát thanh, truyền hình, điện ảnh, đa phương tiện); có kỹ năng biên tập, 

sáng tạo, quản trị và kinh doanh quảng cáo truyền thông. 

3. V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Quản lý, biên tập, xây dựng các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, nội dung 

báo chí tại các tại các đài truyền hình, đài phát thanh, báo mạng, báo in...   

- Chuyên viên phát triển website, chuyên viên quản lý trang thông tin điện tử doanh 

nghiệp; chuyên viên biên tập, quản lý trang báo điện tử; chuyên viên kinh doanh quảng 

cáo truyền thông; chuyên viên kinh doanh bản quyền nội dung chương trình, phim, kênh 

phát thanh truyền hình; chuyên viên tư vấn, tổ chức chương trình, sự kiện, quảng bá 

truyền thông. 

- Cán bộ nghiên cứu tại các viện, cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, giáo dục đại 

học và chuyên nghiệp về lĩnh vực truyền thông. 

II. CHUẨN ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

1.1.  Kiến thức khoa học tự nhiên 

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực 

Công nghệ truyền thông, có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.  

1.2. Kiến thức khoa học xã hội 

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết 

về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự 

rèn luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt 

Nam và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

1.3. Kiến thức cơ sở ngành  

- Kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin 

+ Hiểu về nguyên lý truyền thông và khai thác dữ liệu trên Internet, các hệ thống truyền 

thông dữ liệu, truyền thông đa phương tiện; phân tích và thiết kế ứng dụng truyền thông 

quảng cáo. 
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+ Vận dụng những kỹ năng xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video để xây dựng các 

ứng dụng truyền thông quảng cáo. 

- Kiến thức nền tảng về truyền thông 

+ Nắm vững kiến thức, hiểu biết về xã hội phục vụ trong truyền thông. 

+ Hiểu các nguyên lý căn bản phục vụ trong truyền thông, quảng cáo, quan hệ công chúng. 

1.4. Kiến thức ngành 

- Nắm vững các kiến thức về quản trị, xây dựng, tổ chức và triển khai nội dung, hoạt 

động của công tác truyền thông. 

- Vận dụng được các phương pháp và kỹ năng để triển khai các hoạt động truyền thông 

đại chúng và doanh nghiệp. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng, kỹ thuật sáng tạo và thực hiện các sản phẩm truyền thông; có khả năng 

độc lập sáng tạo và tư duy khoa học; biết kết hợp làm việc giữa cá nhân và tập thể trong 

quy trình sản xuất những sản phẩm truyền hình số đa phương tiện. 

- Có khả năng thu thập, phân tích và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng, từ đó 

triển khai các ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế. 

- Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu kiến thức mới, ứng dụng các kỹ thuật, công cụ mới và 

thành thạo các kỹ năng để giải quyết những vấn đề chuyên môn của ngành vào thực tiễn. 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương 

tiện điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

3. Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm 

huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

4. Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Có khả năng hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác 

định được vai trò và trách nhiệm của các cử nhân đối với xã hội. 
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- Nắm bắt được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của xã hội, doanh nghiệp 

trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức để nêu, trình bày, triển khai và thực thi các ý tưởng 

liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. 
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t. NGÀNH TRUYỀN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

- Ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa  

(Graphic Design) 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân  

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo 

đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị những kiến thức về nghệ thuật 

thiết kế, mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; có kỹ năng sử dụng các 

công cụ, đồ họa máy tính để thiết kế sáng tạo phục vụ trong các lĩnh vực của cuộc sống, 

xã hội. 

3. V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Giám đốc, trưởng phòng, phụ trách về nghệ thuật, sáng tạo và thiết kế. 

- Chuyên gia thiết kế, tư vấn thiết kế, sáng tạo, biên tập đồ họa, quảng cáo, truyền thông... 

- Cán bộ nghiên cứu tại các viện, cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, giáo dục đại học 

và chuyên nghiệp về lĩnh vực đồ họa. 

- Tiếp tục học tập các chương trình nâng cao trình độ sau đại học ở trong và ngoài nước. 

I. CHUẨN ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

1.1 . Kiến thức khoa học tự nhiên 

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực 

Thiết kế đồ họa, có khả năng học tập ở trình độ trên đại học. 

1.2 Kiến thức khoa học xã hội 

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết 

về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự 

rèn luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt 

Nam và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

1.3 Kiến thức cơ sở ngành  

- Hiểu các kiến thức về thẩm mỹ, nghệ thuật, lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới, nhận 

thức về văn hóa Việt Nam, văn hóa truyền thống phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 

- Nắm vững các kiến thức căn bản về mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng. 

- Vận dụng được các kiến thức nền tảng về mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng và sử dụng thành 

thạo các công cụ xử lý đồ họa cần thiết để thiết kế, sáng tạo trên máy tính. 

1.4 Kiến thức chuyên ngành  

- Nắm vững các nguyên tắc, yêu cầu của các nội dung thiết kế, sản phẩm đồ họa phục vụ 

trong các lĩnh vực phổ biển của đời sống xã hội.  

- Vận dụng các kiến thức để sáng tạo ra các sản phẩm đồ họa cụ thể ứng dụng vào cuộc sống. 

- Hiểu về các vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ. 
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II. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có khả năng xác định, mô hình hóa các đối tượng thực tế để phác họa, thiết kế và mô 

phỏng bằng các công cụ xử lý đa phương tiện. 

- Có kỹ năng vẽ tay, vẽ và thiết kế trên máy vi tính, kỹ năng sáng tác và thực hiện các sản 

phẩm đồ họa.  

- Có kỹ năng thể hiện sản phẩm thiết kế, tư vấn khách hàng về thẩm mỹ và ứng dụng của 

hệ thống sản phẩm đồ họa trong đời sống, đồng thời có kỹ năng trong hoạt động quảng cáo 

– xây dựng thương hiệu – thương mại đối với sản phẩm thiết kế. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa vi tính trong việc lập mô hình, thiết kế các 

đối tượng đồ họa trong không gian 2D/3D.   

- Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu kiến thức mới, ứng dụng các kỹ thuật, công cụ mới và 

thành thạo các kỹ năng để giải quyết những vấn đề chuyên môn của ngành vào thực tiễn. 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Có khả năng hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Nắm bắt được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của xã hội, doanh nghiệp 

trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ; 

- Có khả năng vận dụng kiến thức để nêu, trình bày, triển khai và thực thi các ý tưởng liên 

quan đến lĩnh vực chuyên môn. 
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v.NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN 

Chuyên ngành An ninh mạng 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 -  Tên chuyên ngành đào tạo: An ninh mạng  

 (Network Security) 

- Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu của đào tạo  

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành An ninh mạng có phẩm chất chính trị, đạo đức và 

sức khoẻ tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; Có tác phong chuyên 

nghiệp, năng động, sáng tạo trong nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

Đặc biệt chú trọng trang bị khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc 

nhóm và làm việc trong một tổ chức, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng để 

giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau, phát triển và triển khai các ứng dụng 

trên môi điện toán, cải tiến và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hệ thống thông tin, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về điều tra số, tấn 

công và phòng thủ, an ninh thông tin trong không gian mạng. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Chuyên viên điều tra số, quản trị hệ thống thông tin. 

- Chuyên viên an ninh thông tin, an ninh hệ thống, quản trị mạng cao cấp.có khả năng phân 

tích, rà soát lỗ hổng, điểm yếu và ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống 

thông tin của quốc gia như: các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, viễn thông, năng lượng, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng; 

- Chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin; 

- Chuyên gia phân tích, thiết kế và cán bộ quản lý dự án phát triển phần mềm; 

- Giảng viên về An toàn thông tin ở các trường đại học, cao đẳng; 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực liên quan tới An ninh- 

An toàn thông tin tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các công ty, tổ 

chức, Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương. 

II. CHUẨN ĐẦU RA  

   . Kiến thức khoa học tự nhiên 

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học. 

   . Kiến thức khoa học xã hội 

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 



65 

 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 

   . Kiến thức cơ sở ngành 

- Hiểu về các loại cấu trúc dữ liệu, vận dụng thành thạo vào các bài toán thực tế; 

- Hiểu các chính sách, pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin; 

- Hiểu các nguyên lý cơ bản về hệ điều hành máy tính, mạng máy tính; 

- Biết đánh giá được độ phức tạp của các thuật toán; tiêu chuẩn đánh giá cơ sở an toàn 

thông tin, an toàn dữ liệu; 

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng phần mềm máy tính; 

- Vận dụng các bộ tiêu chuẩn về An toàn thông tin trong phân tích, đánh giá các hệ thống 

thông tin theo các cấp độ an toàn khác nhau; 

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL và công nghệ phần 

mềm; 

- Vận dụng các mô hình đánh giá rủi ro, đảm bảo độ tin cậy cho các hệ thống thông tin 

nói chung. 

   . Kiến thức chuyên ngành 

- Hiểu được các kiến thức và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng máy tính, cơ chế 

hoạt động của virus máy tính, các đoạn mã độc hại và giải pháp phòng chống tổng thể; 

- Biết các kỹ thuật phòng thủ và tấn công trên không gian mạng, các biện pháp phát hiện, 

ngăn chặn tấn công, các phương thức bảo vệ đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin; 

- Biết phương pháp thiết kế hệ thống mạng an toàn và bảo mật, các biện pháp và cách thức 

sử dụng hữu hiệu các công cụ giám sát hoạt động, kiểm tra lỗ hổng của hệ thống thông tin; 

- Biết sử dụng các công cụ điều tra số, các quy trình thu thập dấu vết và truy ngược các 

cuộc tấn công mạng. 

- Vận dụng được các kiến thức về an ninh mạng, các thuật toán mã hóa, các hệ mật mã 

công khai, vấn đề xác thực thông điệp, chữ ký điện tử và các giao thức xác thực để đảm bảo 

vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống để phục vụ cho việc nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ. 

   Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Quản trị và giám sát hệ thống thông tin. 

- Phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn. 

- Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin.  

- Rà quét lỗ hổng phần mềm, điểm yếu, xâm nhập giả định và xử lý sự cố an toàn thông tin. 

- Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin. 

- Điều tra số, phân tích, truy vết các hoạt động tấn công, phòng thủ mạng. 

- Các kỹ thuật tấn công, phòng thủ ứng dụng web và điện toán di động. 

- Mã hóa, xác thực và kỹ năng dịch ngược mã chương trình, bảo vệ phần mềm. 

     Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 
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- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

-  Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn 

trọng văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu an toàn của hệ thống thông tin, vận dụng đưa ra các giải 

pháp xây dựng đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất; 

- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, 

đa mục đích); 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quá trình xây dựng và vận hành các hệ thống 

thông tin an toàn, đảm bảo ba tính chất cơ bản: tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng. 
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w. NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

 - Tên ngành đào tạo: An toàn thông tin  

( Information Security) 

- Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 - Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu của đào tạo  

Đào tạo kỹ sư ngành An toàn thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 

khoẻ tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; Có tác phong chuyên nghiệp, 

năng động, sáng tạo trong nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

Đặc biệt chú trọng trang bị khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc 

nhóm và làm việc trong một tổ chức, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng để 

giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau, phát triển và triển khai các ứng dụng 

trên môi điện toán, cải tiến và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hệ thống thông tin, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực 

thuộc ngành An toàn thông tin.  

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Chuyên viên an toàn cơ sở dữ liệu, phòng chống mã độc máy tính; 

- Chuyên viên an ninh thông tin, an ninh hệ thống, quản trị mạng cao cấp.có khả năng phân 

tích, rà soát lỗ hổng, điểm yếu và ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống 

thông tin của quốc gia như: các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, viễn thông, năng lượng, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng; 

- Chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin; 

- Chuyên gia phân tích, thiết kế và cán bộ quản lý dự án phát triển phần mềm; 

- Giảng viên về An toàn thông tin ở các trường đại học, cao đẳng; 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực liên quan tới An toàn 

thông tin tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các công ty, tổ chức, Bộ, 

Ban, Ngành trung ương và địa phương. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

1.1. Kiến thức khoa học tự nhiên 

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học. 

1.2. Kiến thức khoa học xã hội 

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới. 
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1.3.  Kiến thức cơ sở ngành 

- Hiểu về các loại cấu trúc dữ liệu, vận dụng thành thạo vào các bài toán thực tế; 

- Hiểu các chính sách, pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin; 

- Hiểu các nguyên lý cơ bản về hệ điều hành máy tính, mạng máy tính; 

- Biết đánh giá được độ phức tạp của các thuật toán; tiêu chuẩn đánh giá cơ sở an toàn 

thông tin, an toàn dữ liệu; 

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng phần mềm máy tính; 

- Vận dụng các bộ tiêu chuẩn về An toàn thông tin trong phân tích, đánh giá các hệ thống 

thông tin theo các cấp độ an toàn khác nhau; 

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL và công nghệ 

phần mềm; 

- Vận dụng các mô hình đánh giá rủi ro, đảm bảo độ tin cậy cho các hệ thống thông tin 

nói chung. 

    Kiến thức ngành 

- Hiểu được các kiến thức và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng máy tính, cơ chế 

hoạt động của virus máy tính, các đoạn mã độc hại và giải pháp phòng chống tổng thể; 

- Biết các kỹ thuật phòng thủ và tấn công trên không gian mạng, các biện pháp phát hiện, 

ngăn chặn tấn công, các phương thức bảo vệ đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin; 

- Biết phương pháp thiết kế hệ thống mạng an toàn và bảo mật, các biện pháp và cách thức 

sử dụng hữu hiệu các công cụ giám sát hoạt động, kiểm tra lỗ hổng của hệ thống thông tin; 

- Vận dụng được các kiến thức về an ninh mạng, các thuật toán mã hóa, các hệ mật mã 

công khai, vấn đề xác thực thông điệp, chữ ký điện tử và các giao thức xác thực để đảm bảo 

vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống để phục vụ cho việc nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ. 

   Kỹ năng 

    Kỹ năng nghề nghiệp 

- Quản trị và giám sát hệ thống thông tin. 

- Phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn. 

- Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin.  

- Rà quét lỗ hổng phần mềm, điểm yếu, xâm nhập giả định và xử lý sự cố an toàn thông tin. 

- Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin. 

- Điều tra số, phân tích, truy vết các hoạt động tấn công, phòng thủ mạng. 

- Các kỹ thuật tấn công, phòng thủ ứng dụng web và điện toán di động. 

- Mã hóa, xác thực và kỹ năng dịch ngược mã chương trình, bảo vệ phần mềm. 

     Kỹ năng mềm 

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

-  Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương. 
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   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác định 

được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội; 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn 

trọng văn hóa doanh nghiệp; 

- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu an toàn của hệ thống thông tin, vận dụng đưa ra các 

giải pháp xây dựng đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt 

nhất; 

- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, 

đa mục đích); 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quá trình xây dựng và vận hành các hệ thống 

thông tin an toàn, đảm bảo ba tính chất cơ bản: tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng. 
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z. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 

(Electrical and Electronics Engineering Technology) 

- Trình độ đào tao: Đại học chính quy 

- Thời gian đào tạo: 5 năm 

   Mục tiêu đào tạo 

 Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử có phẩm chất chính trị vững 

vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ sở, 

chuyên sâu về lĩnh vực điện - điện tử; có khả năng thiết kế, thi công, vận hành và khai 

thác các hệ thống điện, điện tử dân dụng và công nghiệp, cũng như các hệ thống điện- 

điện tử hiện đại; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, 

khả năng thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế; có khả năng tham gia các chương trình 

đào tạo sau đại học ở trong nước và quốc tế. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp  

- Đảm nhận tốt vị trí là cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành và tư vấn, giám sát tại các trung 

tâm nghiên cứu phát triển, khu công nghiệp, nhà máy về điện, điện tử và điện - điện tử, hệ 

thống công nghệ cao trong những lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thực 

phẩm và hệ thống thông minh, cũng như ở các công ty thương mại và dịch vụ về lĩnh vực 

điện, điện tử, điện - điện tử. 

- Tham gia hoặc trực tiếp quản lý, khai thác, thiết kế, chế tạo thành phần và xây dựng hệ 

thống điện, điện tử, điện - điện tử, hệ thống tích hợp cho nhà máy, xí nghiệp, khu công 

nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong xã hội. 

- Trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy trong lĩnh vực điện, điện tử, điện - 

điện tử tại các viện, trung tâm nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.  

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên 

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học. 

     Kiến thức khoa học xã hội 

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về 

pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn 

luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam 

và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới 
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     Kiến thức cơ sở ngành 

Sinh viên phải nắm chắc những kiến thức cốt lõi của ngành công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử như nguyên lý máy điện, an toàn toàn điện, thiết bị điện - điện tử, nguyên 

lý về kỹ thuật điện - điện tử, điện tử công suất, hệ thống số, máy tính và lập trình, cảm 

biến và đo lường,  thiết kế và triển khai xây dựng ứng dụng dụng đơn giản trong trong 

lĩnh vực điện - điện tử.  

      Kiến thức ngành 

- Nắm chắc các kiến thức chuyên sâu liên quan đến điện tử dân dụng và công nghiệp, 

nguyên lý điều khiển hệ thống điện, điện tử và điện - điện tử. 

- Nắm vững kiến thức về lõi xử lý trung tâm, vi xử lý, vi điều khiển, giao tiếp ghép nối, 

điều khiển thiết bị ngoại vi, giao tiếp với hạ tầng truyền thông và các hệ điều hành, hệ điều 

hành thời gian thực (RTOS) sử dụng mã nguồn mở trong hệ thống điện, điện tử và điện - 

điện tử hiện đại. 

- Nắm vững cấu trúc hệ thống thống điện, điện tử và điện – điện tử phức tạp để khai thác và 

vận hành bảo dưỡng các hệ thống điện - điện tử phục vụ trong các lĩnh vực của xã hội. 

- Làm chủ các công nghệ lập trình để thiết kế, chế tạo hệ thống điện, điện tử và hệ thống 

tích hợp điện - điện tử - công nghệ thông tin và truyền thông trong công nghiệp, dân dụng, 

giao thông vận tải, hàng không vũ trụ, an ninh, quân sự, an toàn thực phẩm. 

- Thành thạo trong việc sử dụng công cụ mô phỏng, thiết kế, môi trường phần mềm hỗ trợ 

xây dựng thuật toán điều khiển trong hệ thống điện, điện tử và tích hợp hiện đại. 

- Tiếp cận những thành tựu công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực điện, 

điện tử và điện - điện tử.  

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp 

- Khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực điện, điện tử, 

điện - điện tử. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho việc mô phỏng, thiết kế 

mạch (mạch nguyên lý và mạch in) cho hệ thống điện, điện tử và điện - điện tử như phần 

mềm AutoCAD, OrCAD, SEE Electrical LT, WINCC, MultiSim, Proteus,… 

- Có kiến thức về máy tính, vi xử lý, vi điều khiển, nền tảng phần cứng tiên tiến như 

Arduino, Zolertia và Raspberry ứng dụng. 

- Có kiến thức về hệ điều hành Linux, cơ sở dữ liệu, tư duy lập trình và khả năng lập trình 

trên môi trường đồ họa, lập trình truyền thông trong môi trường mạng. 

- Có kiến thức về mạng và hạ tầng mạng truyền thông trong công nghiệp và dân dụng, hệ 

thống cảm biến và mạng cảm biến, cũng như những ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh 

vực của xã hội. 

- Có kỹ năng thiết kế và chế tạo hệ thống điện, điện tử, điện - điện tử - truyền thông và tích 

hợp hệ thống nhằm phát triển ứng dụng thực tiễn như hệ thống thu thập số liệu, điều khiển 
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thời gian thực, ngôi nhà thông minh, giao thông thông minh, cảnh báo và ứng phó biến đổi 

khí hậu. 

- Có kỹ năng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử và điện - điện tử từ 

đơn giản đến phức tạp. 

- Có khả năng lập hồ sơ, dự án phát triển chương trình xây dựng, kinh doanh thuộc lĩnh vực 

điện, điện tử và điện tử trong các công ty, tập đoàn, tổ chức trong và ngoài nước; 

- Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ 

trong lĩnh vực điện, điện tử. 

- Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực điện tử, truyền thông 

và các lĩnh vực liên quan. 

     Kỹ năng mềm  

- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến; 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp 

giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện 

điện tử, truyền thông); 

- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả; 

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; 

- Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương. 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, 

trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Có khả năng vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức, kỹ năng được đào tạo với thực tiễn 

nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. 

- Có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật và công cụ lao động tiên tiến trong thực tế nghề 

nghiệp. 

- Có khả năng phát hiện, giải quyết hợp lý vấn đề phát sinh và đề xuất các giải pháp kỹ 

thuật trong thực tế công việc. 
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B  TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

a  CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

 

I  GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

   Giới thiệu chung 

- Tên chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy t nh  

            (Computer Science) 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Mã số chuyên ngành:             

   Mục tiêu đào tạo 

- Cung cấp cho học viên tư duy logic, năng lực sáng tạo tốt, giải quyết được các bài toán 

cụ thể trong thực tế thuộc lĩnh vực toán học và công nghệ thông tin;   

- Cung cấp khả năng thiết kế và xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin trên cơ sở 

các kiến thức thuộc lĩnh vực bảo đảm toán học cho Máy tính điện tử. 

- Xây dựng và triển khai các dự án về tính toán song song, các hệ thống thời gian thực, 

tính toán lưới, các mô hình tính toán tối ưu...  

- Hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo, có khả năng 

nâng cao trình độ trong các môi trường tại Việt Nam cũng như trên thế giới.  

- Hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật cao. 

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Kỹ sư phân tích, thiết kế, lập trình trong các công ty phần mềm; Chuyên viên trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp; Cán bộ quản lý dự án 

trong các công ty phần mềm, các sở khoa học và công nghệ. 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính 

tại các viện, các trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam và Nước ngoài. 

- Giảng viên về lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo. 

- Tiếp tục nâng cao trình độ tại các cơ sở trong nước hoặc nước ngoài. 

II  CHUẨN ĐẦU RA  

   Kiến thức 

     Kiến thức khoa học tự nhiên  

 Giải quyết các bài toán khoa học kỹ thuật thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính. 

     Kiến thức khoa học xã hội  

- Hiểu được lịch sử dân tộc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước;  

- Nắm được vấn đề cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, chính trị và xã hội trên thế giới.  
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     Kiến thức cơ sở ngành  

- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng các hệ thống phần mềm trên 

máy tính. 

- Vận dụng thành thạo các loại cấu trúc dữ liệu. 

- Đánh giá được độ phức tạp của các thuật toán đối với từng bài toán cụ thể. 

- Vận dụng được kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công nghệ phần mềm. 

      Kiến thức ngành  

- Có phương pháp nghiên cứu khoa học. 

- Cập nhật các kiến thức hiện đại trong chuyên ngành Khoa học máy tính. 

- Vận dụng kiến thức về kỹ thuật thiết kế và đánh giá độ phức tạp của thuật toán áp 

dụng vào lớp các bài toán tối ưu trong thực tế. 

- Ứng dụng các kỹ thuật tính toán lưới áp dụng giải quyết tốt các bài toán thuộc lĩnh vực 

cơ học các môi trường liên tục. 

- Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành về Hệ thống thời gian thực, giải thuật di truyền, 

tính toán song song và phân tán, mạng nơron nhân tạo, xử lý ảnh...  

- Có khả năng giải quyết các lớp bài toán phổ biến dựa trên các phần mềm hỗ trợ tính 

toán, các phần mềm mã nguồn mở. 

   Kỹ năng 

     Kỹ năng nghề nghiệp  

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt. 

- Sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ trong công việc. 

- Phương pháp tính toán khoa học trên các mô hình liên tục và rời rạc. 

- Lập trình, xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin giải quyết các bài toán thuộc 

lĩnh vực khoa học máy tính. 

- Phân tích, thiết kế và đánh giá các phần mềm. 

- Thực hiện tốt các dự án xây dựng và quản trị phần mềm thuộc ngành khoa học máy tính. 

- Lập luận logic và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. 

- Đọc hiểu và trình bày tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. 

- Tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp và khám phá kiến thức mới. 

- Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. 

2.3   Kỹ năng mềm 

- Có khả năng hình thành nhóm, tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả. 

- Có tư duy sáng tạo, biết đề xuất sáng kiến, sẵn sàng đương đầu với các khó khăn trong 

khoa học. 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn kỹ thuật. 

- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chứng chỉ B1 theo 

khung Châu Âu. 
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- Có kỹ năng quản lý lãnh đạo: quản lý thời gian nguồn lực, quản lý dự án. 

- Có kỹ năng giao tiếp: cách lập luận, sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp 

điện tử, … 

   Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, có tâm 

huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc. 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

   Vận dụng kiến thức trong thực tế  

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác 

định được vai trò và trách nhiệm của thạc sĩ chuyên ngành KHMT đối với xã hội. 

- Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn 

trọng văn hóa doanh nghiệp. 

- Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu của các hệ thống tính toán tối ưu, các hệ thống 

thông minh, vận dụng các kiến thức để đưa ra các giải pháp xây dựng và cải tiến để 

nâng cao chất lượng của hệ thống. 

- Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa 

ngành, đa mục đích). 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành khoa học máy tính trong việc thiết kế và mô 

phỏng các quy trình sản xuất, triển khai, kiểm tra, kiểm chứng các sản phẩm trong thực tế. 

- Dự đoán được các vấn đề liên quan đến kết thúc vòng đời hệ thống phần mềm. 
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b. CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

- Tên chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  

 (Control Engineering and Automation) 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Mã số chuyên ngành:    5        

   Mục tiêu đào tạo 

- Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và có năng lực thực hành 

trong lĩnh vực Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; có khả năng nghiên cứu và hướng 

dẫn nghiên cứu khoa học; phát hiện và giải quyết các vấn đề mới, những nhiệm vụ thực 

tiễn trong lĩnh vực chuyên môn, có năng lực chuyên môn sâu, có khả năng thực hành 

tốt, hoạt động hiệu quả trong môi trường công nghệ với trình độ tự động hóa cao, gắn 

kết với công nghệ thông tin; đáp ứng được các nhiệm vụ và yêu cầu phát triển đa dạng, 

nhanh chóng của ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. 

- Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo, đáp ứng được yêu 

cầu nâng cao trình độ trong các môi trường tại Việt Nam cũng như trên thế giới. 

- Đào tạo ra thạc sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật.  

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Giảng dạy bậc đại học, cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 

tại các trường đại học và cao đẳng. 

- Chuyên gia tại các cơ sở sản xuất công nghiệp tiên tiến. 

- Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu như Viện nghiên cứu về Điều khiển và Tự 

động hóa, Cơ Điện tử, Viện nghiên cứu Điện - Điện tử, Điện tử Truyền thông, Viện 

nghiên cứu vũ trụ, ... 

- Chuyên viên, quản lý tại các cơ quan quản lý khoa học - kỹ thuật - công nghệ. 

- Tiếp tục nâng cao trình độ tại các cơ sở trong nước hoặc nước ngoài. 

II. CHUẨN ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

1.1. Kiến thức khoa học tự nhiên 

Giải quyết các bài toán khoa học kỹ thuật thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa.  

1.2. Kiến thức khoa học xã hội 

- Hiểu được lịch sử dân tộc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước;  

- Nắm được vấn đề cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, chính trị và xã hội trên thế giới.  
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1.3. Kiến thức cơ sở ngành 

- Các nguyên lý cơ bản về máy điện, cơ học và truyền thông công nghiệp. 

- Các kiến thức cơ bản về điện tử công suất, điện tử tương tự và điện  

tử số. 

- Đánh giá độ ổn định của các hệ thống tự động hóa. 

- Các phương pháp điều khiển, vận dụng vào thực tế. 

- Các kỹ thuật lập trình vi xử lý để xây dựng các hệ thống tự động lớn và nhỏ. 

- Sử dụng các phần mềm chuyên ngành thiết kế các hệ thống tự động công nghiệp.  

   . Kiến thức ngành 

- Các ngôn ngữ lập trình cho PLC, LOGO, ZEN, FPGA… để xây dựng các hệ điều 

khiển tập trung, phân tán. 

- Phân tích, thiết kế và xây dựng: hệ thống thời gian thực, hệ cơ – nhiệt – điện, hệ thống 

đo lường công nghiệp và dân dụng, Robot, máy công cụ CNC. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả áp dụng cho các hệ thống, dây chuyền công 

nghệ và giải quyết các vấn đề liên quan tới tự động hóa. 

- Nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động về phân tích thiết kế, 

xây dựng các hệ thống tự động hoá;  

- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực công nghệ tự động hóa và điện 

công nghiệp.  

- Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học về Kỹ thuật Điều khiển và 

Tự động hóa.  

- Hệ thống tri thức khoa học chung và những kiến thức nâng cao, kiến thức chuyên sâu 

về Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. 

 . Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có thể độc lập trong công tác nghiên cứu, vận dụng những kiến thức về lĩnh vực Kỹ 

thuật Điều khiển và Tự động hóa vào hoạt động thực tiễn hoặc công tác giảng dạy, 

nghiên cứu và phục vụ có hiệu quả cho công tác chuyên môn; 

- Có trình độ, khả năng chuyên sâu trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động về phân tích 

thiết kế, xây dựng các hệ thống tự động hoá;  

- Có khả năng quản lý, điều hành kỹ thuật, vận hành, cải tạo nâng cấp các hệ thống Điều 

khiển và Tự động; 

- Có khả năng phân tích, xử lý, sửa chữa các dây chuyền công nghệ; Nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ lĩnh vực công nghệ tự động hóa và điện công nghiệp; 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Có khả năng hình thành nhóm, tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả; 
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- Có tư duy sáng tạo, biết đề xuất sáng kiến, sẵn sàng đương đầu với các khó khăn trong 

khoa học. 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn kỹ thuật; 

- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chứng chỉ B1 theo 

khung Châu Âu.  

- Có kỹ năng quản lý lãnh đạo: biết quản lý thời gian nguồn lực, quản lý dự án. 

- Có kỹ năng giao tiếp: biết cách lập luận, sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản, giao 

tiếp điện tử, … 

3. Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;  

- Trong nghề nghiệp: tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, có tâm 

huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc; 

- Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

 . Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác 

định được vai trò và trách nhiệm của thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa đối với xã hội. 

- Hiểu các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn 

hóa doanh nghiệp. 

- Thiết lập mục tiêu và yêu cầu của hệ thống tự động hóa, đưa ra các giải pháp xây dựng 

đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, có khả năng mô phỏng hệ thống thiết kế, phân tích 

đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất. 

- Vận dụng các phương pháp tiếp cận trong việc lập kế hoạch, phân đoạn, xây dựng 

phương pháp, qui trình thiết kế dự án (chuyên ngành, đa ngành, đa mục đích).  

- Thiết kế và mô phỏng quy trình sản xuất, quá trình triển khai, kiểm tra, kiểm chứng 

sản phẩm. 

- Vận hành và phát triển hệ thống tự động hóa, dự đoán các vấn đề liên quan đến 

công nghệ. 

Có thể tạo ra những hệ thống, nguyên lý mới đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa các cơ sở 

sản xuất công nghiệp và dân dụng trong giai đoạn phát triển và hội nhập. 
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C  TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ 

 

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

1. Giới thiệu chung 

- Tên chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy t nh  

(Computer Science) 

- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

- Thời gian đào tạo: 3 năm 

- Mã số chuyên ngành:             

2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo nguồn nhận lực có trình độ chuyên môn sâu; có khả năng nghiên cứu và 

lãnh đạo nhóm nghiên cứu, phát triển ứng dụng các lĩnh vực của chuyên ngành Khoa 

học máy tính; có tư duy khoa học và sáng tạo; có khả năng phát hiện và trực tiếp giải 

quyết các vấn đề khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực của Khoa học máy tính nói 

riêng, ngành Máy tính và Công nghệ thông tin nói chung; có khả năng trình bày, giới 

thiệu các công trình khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc đại học, cao học 

và đào tạo trình độ cao hơn.  

   V  tr   àm việc sau khi t t nghiệp 

- Chuyên gia nghiên cứu, phát triển các hệ thống liên quan công nghệ thông tin. 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính 

tại các viện nghiên cứu/công ty. 

- Giảng viên về lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin. 

- Có khả năng làm việc với các chuyên gia cao cấp trong các tập đoàn lớn về công nghệ 

thông tin trong và ngoài nước. 

II. CHUẨN ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

1.1. Kiến thức khoa học tự nhiên 

- Trang bị các kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin để học viên có khả năng 

nghiên cứu các vấn đề thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính.  

- Tiếp cận và nghiên cứu những vấn đề khoa học có tính thời sự đang được các nhà 

khoa học trong và ngoài nước quan tâm. 

- Nghiên cứu theo các hướng chủ yếu sau: trí tuệ nhân tạo, nhận dạng, xử lí ảnh, xử 

lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy, học máy, các thuật toán tối ưu, tin sinh học, thực 

tại ảo,… 

  



80 

 

1.2. Kiến thức khoa học xã hội 

- Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác Lênin. 

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, 

giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh 

vực cơ bản của đời sống xã hội. 

1.3. Kiến thức cơ sở ngành 

- Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. 

- Đánh giá được độ phức tạp của các thuật toán đối với từng bài toán cụ thể. 

- Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương 

pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu trong hệ thống. 

- Hiểu và vận dụng các khái niệm chung về quy trình phát triển phần mềm, các kỹ thuật 

xây dựng một hệ thống phần mềm có chất lượng. 

- Hiểu và vận dụng các khái niệm chung liên quan đến kiến thức lĩnh vực cơ bản của 

Công nghệ thông tin như Trí tuệ nhân tạo, Tương tác người máy, Mật mã và an toàn dữ 

liệu, ... 

   . Kiến thức ngành 

- Nâng cao khả năng nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, phương pháp tư duy 

khoa học 

- Nâng cao khả năng độc lập tổ chức nghiên cứu và ứng dụng theo hướng chuyên ngành 

đào tạo.  

- Định hướng đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu, tham gia và tiến hành các nghiên cứu 

có giá trị khoa học và thời sự trong lĩnh vực tin học hiện đại.  

- Định hướng tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ đạt trình độ quốc gia và quốc tế.  

- Định hướng khoa học để đăng các tạp chí khoa học uy tín trong nước và nước ngoài, 

các sách chuyên khảo có giá trị và các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin có ý 

nghĩa lớn cho nền kinh tế đất nước. 

- Hướng dẫn viết bài báo khoa học, luận án bằng tiếng Anh; trình bày nghiên cứu bằng 

tiếng Anh. 

 . Kỹ năng 

   . Kỹ năng nghề nghiệp 

- Phát hiện tri thức mới và trình bày một cách khoa học. 

- Tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp và khai thác thông tin. 

- Xây dựng qui trình thiết kế, phân đoạn qui trình thiết kế và phương pháp tiếp cận; kế 

hoạch, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và nguồn lực. 

- Sử dụng các kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt. 

- Sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ trong công việc. 
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- Tối ưu hóa phương pháp triển khai công việc. 

- Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. 

- Có năng lực lãnh đạo nhóm nghiên cứu. 

- Có khả năng lập luận logic và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Có tư duy sáng tạo, biết đề xuất sáng kiến, sẵn sàng đương đầu với các khó khăn trong 

khoa học. 

- Có khả năng hình thành nhóm, tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả. 

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn kỹ thuật. 

- Có kỹ năng quản lý lãnh đạo: biết quản lý thời gian nguồn lực, quản lý dự án. 

- Có kỹ năng giao tiếp: biết cách lập luận, sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản, giao 

tiếp điện tử, … 

- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chứng chỉ B2 hoặc bậc 

4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu.  

3. Phẩm chất đạo đức 

- Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình.  

- Trong nghề nghiệp: tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, có tâm 

huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc, có tính trung thực khoa học. 

- Tôn trọng pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính 

trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. 

 . Vận dụng kiến thức trong thực tế 

- Phân tích yêu cầu thực tế để thiết kế giải pháp, thực thi giải pháp giải quyết vấn đề 

đặt ra. 

- Vận hành hệ thống công nghệ thông tin hiệu quả. 

- Tiếp thu công nghệ, kỹ thuật để xây dựng các dự án công nghệ thông tin. 

- Phân tích bối cảnh lịch sử, văn hóa để nắm bắt, xác định hướng nghiên cứu, phát triển 

của khoa học công nghệ để định hướng và triển khai trong công việc, luận văn và luận án. 

 


