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1. Kiến thức
1.1. Hiểu được những kiến thức về lý luận Mác-Lênin, nội dung tư tưởng Hồ
Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật, quốc phòng và an ninh, giáo
dục thể chất để vận dụng và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
1.2. Vận dụng được kiến thức khoa học tự nhiên, toán học và ngoại ngữ để tiếp
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.
1.3. Áp dụng được các kiến thức về nguyên lý, kiến trúc chung của hệ điều
hành, máy tính; các giải thuật, phương pháp tối ưu và quản trị cơ sở dữ liệu; các kỹ
thuật phân tích hệ thống trong phân tích dự án phần mềm, hệ thống công nghệ thông
tin.
1.4. Vận dụng được kiến thức về thiết kế, lập trình để xây dựng, phát triển và
quản trị dự án phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin; có kiến thức thiết kế và xử lý
đồ họa trên máy tính.
1.5. Lập được kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động
trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
1.6. Hiểu về quản lý và điều hành được hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các
doanh nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin.
2. Kỹ năng
2.1. Phân tích, tối ưu được cơ sở dữ liệu, hệ thống; tổng hợp, đánh giá dữ liệu
và thông tin một cách khoa học và hiệu quả.
2.2. Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình, thiết kế và lập trình được các
ứng dụng trên các môi trường phổ biến; vận hành phần cứng, phần mềm công nghệ
thông tin hiệu quả; thiết kế được các sản phẩm đồ họa trên máy tính.
2.3. Phân tích, quản trị và phát triển được hệ thống cơ sở dữ liệu, dự án phần
mềm đúng quy trình, hệ thống công nghệ thông tin an toàn và bảo mật.
2.4. Truyền đạt được vấn đề, giải pháp chuyên môn tới người khác một cách
rõ ràng dễ hiểu, đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả
thực hiện của các thành viên trong nhóm.
2.5. Có kỹ năng hợp tác, thích ứng với môi trường, công việc mới và dẫn dắt,
khởi nghiệp, tạo việc làm cho bản thân, cho người khác.
2.6. Có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc hoặc tiếng
Nhật đạt bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm
3.1. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và làm việc theo nhóm, chịu
trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi.
3.2. Có khả năng định hướng, lập kế hoạch, hướng dẫn công việc thuộc
chuyên môn nghề nghiệp.
3.3. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và phản biện khoa học các vấn đề
trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
3.4. Có năng lực quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các
hoạt động liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin.
4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
4.1. Lập trình viên phát triển phần mềm.
4.2. Kỹ thuật viên kiểm duyệt chất lượng phần mềm.
4.3. Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị hệ
thống mạng.
4.4. Kỹ thuật phần cứng máy tính, kỹ thuật viên hoặc quản trị viên hệ thống
công nghệ thông tin.
4.5. Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
4.6. Có khả năng học tập ở bậc cao hơn.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
5.1. Có khả năng tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.
5.2. Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến.
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