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I.

Thông tin tổng quát

1.

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

2.

Ngành đào tạo tiếng Anh: Information Technologies

3.

Mã ngành: 7480201

4.

Trình độ đào tạo: Đại học

5.

Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung

6.

Thời gian đào tạo: 4 năm

7.

Khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số tín chỉ): 128 tín chỉ

8.

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

II.

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu
ra

Mô tả

Kiến thức
PO1: Trang bị kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội và con người để phục vụ cho phát triển
nghề nghiệp cũng như tự hoàn thiện bản thân.
PLO1: Có các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và toán học để phân tích và giải quyết các vấn
đề phát sinh trong công việc và cuộc sống.
PLO1.1

Có khả năng áp dụng các kỹ năng định lượng và logic cơ bản để giải quyết vấn đề.

PLO1.2

Giải thích được ở mức độ cơ bản mối quan hệ ràng buộc giữa môi trường tự nhiên
với các vấn đề về xã hội và con người.

PLO1.3

Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính điện tử, biểu diễn và tổ chức dữ
liệu, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính.
Sử dụng được các phần mềm văn phòng và biết khai thác được các dịch vụ nền tảng
của mạng Internet.

PLO1.4

Vận dụng một số kiến thức cơ bản về giải tích và thống kê mô tả để giải quyết vấn
đề.

PLO2: Có các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho
việc giải thích, phân tích những vấn đề trong công việc và cuộc sống.
PLO2.1

Vận dụng được những quan điểm khoa học về tính cách mạng, tính nhân văn của
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Chuẩn đầu
ra

Mô tả
chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng để
giải quyết các vấn đề cơ bản trong thực tiễn

PLO2.2

Giải thích được một số vấn đề cơ bản về xã hội và con người phục vụ cho công việc
và cuộc sống.

PLO2.3

Giải thích được bản chất, vai trò của pháp luật để hiểu biết và có ý thức tuân thủ luật
pháp trong công việc và cuộc sống.

PO2: Có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin. Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh
vực công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, an toàn thông tin, trí tuệ nhân
tạo (khai phá dữ liệu, thị giác máy tính).
PLO3: Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành Công nghệ thông tin
PLO3.1

Lập trình thành thạo giải quyết các bài toán cụ thể theo hướng thủ tục.

PLO3.2

Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động máy tính điện tử.

PLO3.3

Xây dựng được ứng dụng web phía client.

PLO3.4

Trình bày được các kiến thức của Toán rời rạc ứng dụng vào việc mô hình hóa và
giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: logic hình thức, ánh
xạ và quan hệ, đại số Boole, lý thuyết đồ thị, …

PLO4: Áp dụng các kiến thức ngành Công nghệ thông tin
PLO4.1

Lập trình cài đặt các cấu trúc dữ liệu, áp dụng các giải thuật để giải quyết vấn đề.

PLO4.2

Lập trình giải quyết các bài toán cụ thể theo hướng đối tượng.

PLO4.3

Trình bày được vai trò của hệ điều hành, các thành phần chức năng của hệ điều hành
và các cơ chế liên quan.

PLO4.4

Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ dựa trên mô hình thực thể kết
hợp.
Sử dụng được ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu.

PLO4.5

Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạng máy tính.
Cài đặt và cấu hình một số dịch vụ chuẩn của mạng.
Thiết lập được một hệ thống mạng ngang hàng.

PLO4.6

Xây dựng được ứng dụng trên nền Windows Form.

PLO4.7

Trình bày được các khái niệm về công nghệ phần mềm và quy trình sản xuất phần
mềm.
Phân tích, thiết kế phần mềm.

PLO4.8

Phân tích, thiết kế, phát triển một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin.

PLO5: Áp dụng các kiến thức ngành Công nghệ thông tin trong việc vận dụng, giải quyết các vấn
đề chuyên môn.
PLO5.1

Quản trị hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

PLO5.2

Thiết kế, triển khai, quản trị hệ thống mạng cho các cơ quan doanh nghiệp.

PLO5.3

Triển khai an toàn và bảo mật hệ thống thông tin cho các cơ quan doanh nghiệp.

PLO5.4

Kiểm thử phần mềm trong một dự án phần mềm.
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Chuẩn đầu
ra

Mô tả

Kỹ năng
PO3: Phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành các hệ thống thông tin, mạng máy tính.
Quản lý dự án công nghệ thông tin và giải quyết các bài toán về trí tuệ nhân tạo như khai phá
dữ liệu, thị giác máy tính.
PLO6: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết các vấn đề chuyên môn theo hướng mạng máy
tính/ hệ thống thông tin/ công nghệ phần mềm/ đồ họa máy tính – thị giác máy tính/ cơ sở dữ liệu –
khai phá dữ liệu
Sinh viên đạt 1 trong các hướng (hoặc đạt 3 nội dung riêng biệt từ PLO.6.1 đến PLO.6.23):
Hướng mạng máy tính:
PLO6.1

Triển khai các dịch vụ điện toán đám mây.
Phát triển ứng dụng điện toán đám mây.

PLO6.2

Phát triển ứng dụng web.
Phát triển ứng dụng mạng.

PLO6.3

Thiết kế, triển khai hệ thống mạng cục bộ.
Quản trị hệ thống mạng cục bộ.

Hướng hệ thống thông tin:
PLO6.4

Phát triển ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu.

PLO6.5

Phân tích, thiết kế, lập trình, truy vấn cơ sở dữ liệu phân tán.

PLO6.6

Giải quyết các vấn đề liên quan đến bản đồ, GIS và các ứng dụng.

Hướng công nghệ phần mềm:
PLO6.7

Phát triển phần mềm.
Kiểm thử phần mềm.
Quản lý dự án phần mềm.

PLO6.8

Trình bày được hệ thống doanh nghiệp kinh doanh hướng tích hợp (ERP)
Phân tích các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên hệ thống
ERP cụ thể.
Tạo lập, khai thác và kiểm soát hệ thống ERP của doanh nghiệp.

PLO6.9

Phát triển ứng dụng đa nền tảng với các công nghệ lập trình hiện đại.

Hướng đồ họa máy tính – thị giác máy tính:
PLO6.10

Cài đặt được các thuật toán nền tảng trong lĩnh vực đồ hoạ.

PLO6.11

Phát triển ứng dụng xử lý đồ họa.

PLO6.12

Phát triển ứng dụng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực thị giác máy tính: nhận
dạng đối tượng, phân loại đối tượng, ước lượng chuyển động.

Hướng cơ sở dữ liệu – khai phá dữ liệu:
PLO6.13

Phát triển ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu.

PLO6.14

Khai phá dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.
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PLO6.15

Mô tả
Phân tích, thiết kế, lập trình, truy vấn cơ sở dữ liệu phân tán.

Hướng khác:
PLO6.16

Phát triển ứng dụng áp dụng trí tuệ nhân tạo giải quyết các bài toán điều khiển thông
minh và nhận dạng đối tượng.

PLO6.17

Phát triển, triển khai, quản trị các ứng dụng web thương mại điện tử.

PLO6.18

Phát triển ứng dụng RIA và web bằng công nghệ Java.

PLO6.19

Phát triển ứng dụng dựa trên công nghệ mã nguồn mở.

PLO6.20

Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.

PLO6.21

Phát triển ứng dụng hiện đại bằng công nghệ WPF.

PLO6.22

Phân tích, thiết kế mạch điện tử số tổ hợp, mạch điện tử số tuần tự.

PLO6.23

Cập nhật các xu hướng công nghệ hiện đại cần thiết cho nghề nghiệp.

PLO7: Có kỹ năng nhận thức và giải quyết vấn đề chuyên môn phức tạp trong ngành
PLO7.1

Có kỹ năng tư duy hệ thống và phản biện.

PLO7.2

Có kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề.

PLO7.3

Có kỹ năng sáng tạo.

PLO8: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy.
PLO8.1

Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu.

PLO8.2

Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp và vận dụng các kỹ năng thực hành nghề nghiệp
trong việc truyền đạt/giảng dạy cho đồng nghiệp/học viên.

PLO9: Có kỹ năng giao tiếp
PLO9.1

Có kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết phục vụ cho công tác chuyên môn.

PLO9.2

Kỹ năng trình bày

PLO9.3

Kỹ năng phản biện

PLO10: Có kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả và làm việc trong môi
trường hội nhập.
PLO10.1

Có kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả.

PLO10.2

Có kỹ năng tiếng Anh ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài
phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến Công nghệ thông
tin; có thể sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông
thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan
đến công việc chuyên môn.

PO4: Làm việc độc lập, làm việc nhóm, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, viết báo cáo, thuyết
trình, đàm phán, giải quyết vấn đề.
PLO11: Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
PLO11.1

Tham gia tích cực vào việc trao đổi, ra quyết định trong nhóm.

PLO11.2

Hoàn thành công việc hiệu quả và đúng thời gian, phối hợp tốt.
4|5

Chuẩn đầu
ra
PLO11.3

Mô tả
Ứng dụng kỹ năng ứng xử và phát triển tinh thần trách nhiệm trong nhóm.

PLO12: Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát triển bản thân.
PLO12.1

Có khả năng quản lý công việc bản thân và công việc người khác

PLO12.2

Có khả năng tự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp

PLO12.3

Có khả năng học hỏi và phát triển bản thân

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
PO5: Ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng; ý thức phục vụ đất nước; có phẩm chất chính trị
tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật; có tác phong làm việc nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp; nhận
thức được vai trò của ngành công nghệ thông tin trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh
tế, xã hội.
PLO13: Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
PLO13.1

Trung thực, uy tín.

PLO13.2

Hành xử chuyên nghiệp.

PLO13.3

Nhận thức được tầm quan trọng và có khả năng thực hiện trách nhiệm đối với cá
nhân, cộng đồng và đất nước.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Minh Hà
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