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Ap d1ng tir khoá tuyn sinh 2019 tror v sau
(Ban hành iheo QuyEt djnh sd 1859A/QD-DHM ngày 26 tháng 8 nám 2019
cüa Hiéu trwól7g Tnróng Dai hoc M& Thành ph H ChI Minh)

I.

Thông tin t1ng quát

1.

Ngành dào t?o: H thng thông tin quãn l

2.

Ngành dào tao ting Anh: Management Information System

3.

Ma ngành: 7340405

4.

TrInh do dào tao: Dai hçc

5.

Hinh thirc dào tao: ChInh quy, tp trung

6.

Th&i gian dào tao: 4 näm

7.

Kh& hiçing kin thüc toàn khóa (tng s tin chi): 130 tin chi

8.

Van b&ng tM nghip: Cr nhân

II.

Chuân du ra
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KiEn thuc
P01: Trang b kin thuc cor ban v 1w nhiên, xã hi và con ngLrôi d phc vij cho phát triên
nghê nghip và ty hoàn thin bàn than.
PLO 1: Co các kin thCrc co bàn v khoa hçc tr nhien và toán h9c d phân tIch Va giãi quyét các van
d phát sinh trong cong vic va cuOc song.
PLO 1.1

CO khã näng áp dung các k nang djnh krqng và logic ca bàn d giãi quyt van d.

PLO1 2
•

Giâi thIch dirqc a mCrc dO ca bàn m6i quan h rang buOc gina môi trLrYng tu nhiên
vâi các van dê ye xâ hOi và con ngixâi.

PLO1 3

TrInh bay dixçrc cãc kin thüc co bàn v may tInh din tCr, biu din và t6 chCrc d&
1iu, phân ccrng, phân mêm, h diêu hành, mng may tInh.
Scr diing duqc các phAn mm van phOng va bitt khai thác duqc các dch vu nn tang
cüa mang Internet.

PLO 1 4
•

Vn ding mOt s6 kin thüc co bàn ye giãi tIch và thong ké mô tã d giãi quy& v.n
dê.
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PLO2: Co cac kin thic co bàn v chInh trl, pháp lut, kinh t va khoa hçc xâ hi, nhân van cho
vic giãi thIch, phân tIch nhung van dé trong cong vic va cuc song.
PLO2.1

Vn diing dtrqc nhang quan dim khoa h9c v tInh cach mng, tInh nhân van cüa
chü nghia Mac — Lenin, tu tixO'ng Ho ChI Minh, dtthng lôi chInh sách cüa Dàng dê
giài quyêt các van dé c bàn trong thirc tin

PLO2 2
•

Giài thIch dLrçlc mt s vAn d c bàn v xã hi và con ngtri phiic vu cho cong vic
Va cuc song.

PLO2 3
•

Giài thIch thrçc bàn chAt, vai trO cüa pháp luat d hiu bitt và cO thcrc tuân thu lut
pháp trong cong vic và cuc song.

P02:Có kiên thirc nn tang v cong ngh thông tin, kinh t và quãn trj. Co kin thOc chuyên
sâu ye tin h9c quãn l giãi quyêt các van dê nghip vi trong các doanh nghip san xuât kinh
doanh, dlch vi tài chInh, ngân hang, chfrng khoán, cac co' quan quãn l khu virc cong.
PLO3: Ap ding cac kiEn th(rc ca sà thuc linh virc kinh t - quàn tn, He thng thông tin quàn I.
PLO3.1

Lp trInh thành tho giài quyt các bài toán cii th theo huàng thu tiic.

PLO3.2

TrInh bay duçic các kin thirc ci'ia Toán r?i rec üng dung vao vic mO hInh hóa va
giài quyêt các van e trong linh vrc cong ngh thông tin nhr: logic hInh thtic, ánh
xa va quan h, dai so Boole, l' thuyêt do thi,

PLO3 3
•

TnInh bay duçc các kin thüc di cro'ng v kinh t vi mô yà kinh tA vi mô, nhAm
giài thIch và vn ding cac quy lut kinh tê trong nên kinh tê.

PLO3 4
•

TrInh bay thrqc các kin thc c& lOi v quàn trj, phân tIch hoot dng quàn tn cüa
cac to chCrc hay doanh nghip.

PLO3.5

TrInh bay dixçic các kin thirc v nguyen I' k toán, thông tin k toán, vai trô cüa
kê toán và các k thut cci bàn trong kê toán cüng nhu môi tru&ng hot dQng cüa
kê toãn.

PLO4: Ap dung các kin thrc thuc ngành H thng thông tin quãn l trong vic vn ding, giài
quyêt cac van dê chuyên mon.
PLO4.1

Lp trmnh cài dt các cAu'trüc dU lieu, áp dung các giãi thut cIA giài quyAt vAn cIA.

PLO4 2

Phân tIch và thiAt kA CSDL quan h dra tren mO hInh thirc thA kAt hçp.
SCr ding &rçc ngôn ngü SQL dA truy vAn dU 1iu.

PLO4.3

TrInh bay thrçic các kiAn thCrc Cu bàn vA mng may tInh.
ThiAt 1p duçcc mt h thng mng ngang hang,
Cài dt va cAu hInh mt s djch vi chuAn cüa mng.

PLO4 4
•

TrInh bay duçic vai trô cCia h diAu hành, cac thãnh phAn chcrc nAng cUa h diAu
hành và các cu chê lien quan.

PLO4.5

Xây dung dLrçlc các trng dung trên nAn Windows Form.

PLO4.6

Phân tIch, thiAt kA, phát triAn mt phAn hay toàn b h thng thông tin.

PLO4.7

TrInh bay d.rçic các giài pháp vA h thng thông tin cho cu quan, doanh nghiep.
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PLO4.8

Phân tIch và dánh giá h thng tIch hçp ERP cho doanh nghip.

PLO4 9

Lucng hOa mi quan h giüa cac hin tuqng kinh t thông qua mô hinh kinh té
hrçing.

PLO5: Ap ding các kin thrc thuc chuyên sâu giãi quyt các vn d chuyên mon.
PLO5. 1

Phát trin üng dung tuang tác vài co sâ dU 1iu.

PLOS.2

Quan trj h co sâ d Iiu quan h.

PLO5.3

Phân tIch, thit k và phát trin h thng thông tin quân 1.

PLO5.4

Phân tIch, xay drng, quãn 12 van hành dir an.

PLO5 5

Giãi quy& bài toán di báo trong kinh doanh dira trên cac kin thrc dir báo va d1r
báo chuôi thai gian.

K nãng
P03: Phân tIch, thiêt k, phát trin, vn hành các h thng thông tin trong các doanh nghip
san xuât kinh doanh, djch vu tài chInh, ngân hang, chung khoán, các co quan quail 1 khu vic
cong. Quãn I dtr an trng dung cong ngh thông tin trong kinh M và quãn trj.
PLO6: CO k5' nAng thijc hành ngh nghip giài quyt các vn dè chuyên mon trong kinh t - quãn
tr, h thông thông tin quãn I.
,dNG

Htrang Cong ngh thông tin
(Sinh viên dat 1 trong cac tiêu chI tr PLO.6. I dn PLO.6.7)
PLO6. 1

Phát trin phn mm.
Kim thCr phn mm.
Quãn Iy' dii an ph.n mm.

PLO6.2

Phát trin üng ding dira trên cOng ngh mA ngun ma.

PLO6.3

Phát trin img diJng web.

PLO6.4

Phát trin üng ding RIA và web bAng cong ngh Java.

PLO6.5

Trinh bAy dirge các khái nim vA cong ngh phAn mm và quy trinh sAn xut phAn
mém.
PhAn tIch, thi& k phAn mm.

PLO6 6
•

Trin khai an toAn va bAo mt cac h thng thông tin cho cAc c quan doanh
nghip.

PLO6.7

Kim thir phAn mm trong mt dr an phAn mm.
Htrang Kinh t - quAn trj
(Sinh viên dat 2 trong cac tiêu chI tr PLO.6.8 dn PLO.6.14)

PLO6 S
•

VAn dijng kin th(rc quãn tn nhAn Iirc va sr ding cong cii nhAm quAn 1 nhân sir
hiu quA trong mt to chrc.

PLO6.9

GiAi quyt vAn cIA dAu tir huy dng vn, cAu trác vn cüa doanh nghip.
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PLO6.10

Phát hin, phân tIch rüi ro, nguy co tim n trong môi trtrng kinh doanh.

PLO6.1 1

Phân tIch, d xuAt giãi pháp marketing phü hgp cho mt san phm ci th.

PLO6 12

Phân tIch, dánh giá, xay dirng chin Iugc phát trin thirng mai din tCr cho doanh
nghip.

PLO6. 13

Th.m dnh, dánh giá hiu qua tài chánh cüa dr an du tu.

PLO6.14

Thit lap va thuc hiên các chin luac kinh doanh.

PLO7: Co k näng nhân thi'rc va giài quy& vn d chuyên mon phc tp trong ngành
PLO7. 1

CO k5 näng tu duy h thng và phàn bin.

PLO7.2

Co k nAng nhn dng và giâi quyêt vAn dë.

PLO7.3

Co k5' nãng sang tao.

PLO8: Co k5' näng thire hành ngh nghip trong linh vrc nghiên cáuI giãng day.
PLO8. i

Co k nãng thirc hành ngh nghip, có khà nang nghien thu.

PLO8 2

Co k5 nang thirc hành ngh nghip vàvn dung các k5' nAng thijc hành ngh& nghip
trong vic truyén dt/giang dy cho dông nghipfhçc viên.

PLO9: Co k nang giao tiAp noi va viAt, ngôn ngi và phi ngôn ng& hiu qua va lam vic trong môi
trueing hi nhp.
PLO9.1

Co k nãng giao tip nOi và viAt, ngôn ngu và phi ngôn ng hiu qua.

PLO9.2

Co k näng ting Anh a mcrc cO th hiu dirge các chmnh cüa mt báo cáo hay bài
phát biêu ye các chü dé quen thuc trong cOng vic lien quan den H thông thông
tin quán Is'; cO the si dung tiêng Anh dê din dat, xCr 1 mt so tInh huông chuyen
mon thông thireing; CO the viêt dugc báo cáo có ni dung don giãn, trinh bay y" kiên
lien quan den cOng vic chuyen mOn.

PO4: Lam viéc dc lap, lam viéc nhóm, chia së tn thtrc và kinh nghim, vit báo cáo, thuyt
trinh, dam phán, giãi quyét vAn dê.
PLO1O: Co nãng lijc lam vic dc 1p và lam vic theo nhóm.
PLO 10.1

Tham gia tIch crc vào vic trao di, ra quyt dlnh trong nhóm.

PLO 10.2

Hoàn thành cOng vic hiu qua va dung theii gian, phi hqp tt.

PLO 10.3

Ung dung k5' näng 1rng xCr va phát trin tinh thAn trách nhim trong nhOm.

PLO 11: Co nãng 1irc lam vic dOe Ip va lam vic theo nhóm.
PLO 11.1

Co khã näng quàri i Cong vic bàn than và cOng vic ngueii khác

PLO 11.2

Co kha näng tr di mâi va tinh thAn kheii nghip

PLO 11.3

CO nang lire t chcrc thrc hin cong vic và hc hôi, phát triAn bàn than

Nang hic tiy chü và trách nhim
P05: V thfrc trách nhiêm dAi vói cong ding; ' thuc phiic vu aAt ntrO'c; cO phArn chAt chInh trj
tot; cO thüc to chuc k' luât; có tác phong lam vic nghiêm tüc, có dao duc nghê nghip; nhn
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thü'c du'çrc vai trô cüa ngãnh H thng thông tin quãn Iy' trong cong cuc xây thrng và phát
triên kinh té, xã hi.
PLO 12: Co

th(rc trách nhiêm và dio dirc ngh nghitp

PLO 12.1

Trung thc, uy tin.

PLO 12.2

Hành xir chuyén nghip.

PLO 12.3

Trách nhim di vài bàn than, cong dng Va dat nixâc.
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