BØ GIAO DUC vA DAO TiO

TRIf€ING IMI HOC MO
THANH PHO HO CHf MINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

CHUAN BAU RA CH1XOG TRINH }JAO TAO

Ap ding tir khoá tuyn sinh 2020 tr& v sau
(Ban hành kern theo Quyê't dinh so' 623/QD-DHMngày 27 tháng 4 nám 2020
cüa Hiu trit&ng Trithng Dcii hQc Ma Thành pho' H C/il Minh)

I.

Thông tin tong quát

1.

Ngành dào tto: Cong ngh thông tin (tang cirông Ting Nht)

2.

Ngành dâo to ting Anh: Information Technologies

3.

Mãngành:7480201

4.

TrInh do dào tao: Dai hoc

5.

Hinh thirc dào tto: Chinh quy, tp trung

6.

Thi gian dào tao: 4 näm

7.

Khi hxçmg kin thirc toàn khóa (tng s tin chi): 142 tin chi

8.

Van b&ng t& nghip: Cr nhân

II.

Chun du ra

Chundâu
ra

Mo ta

Kiên thtrc
P01: Trang bj kin thfrc nn tang v tir nhiên, xa hi và con ngu'ô'i d phi1c vçi cho phát trin
nghê nghip cling nhtr tir hoàn thin ban than.
PLO 1: CO các kin thirc ca bàn v khoa hc tir nhiên Va toán h9c d phân tIch và giái quyt các v.n
dê phát sinh trong cong vic và cuc song.
PLO1.l

Co khã näng áp dung cãc k näng djnh krgng và logic CG bàn d giãi quy& vn d.

PLO1 2

Giãi thIch dixgc müc dO ca bàn mi quan h rang buOc gi&a mOi tri.rng tir nhiên
vOi các van dé ye x hOi và con nguOi.
TrInh bay dlrGc càc kin thi.'rc ca bàn v may tmnh din tt'r, biu din và t chrc dU

PLOI 3

PLO1 4

lieu, phân cIrng, phân mém, h diêu hành, mng may tInh.
Sr dung duc các phn mm van phOng và bit khai thác dixc cãc djch vii nn tang
eCa mng Internet.
Vn dung mOt s6 kin thi'rc co' bàn v giãi tIch va thng kê mO tã d giài quyt vn
dê.

PLO2: CO các kin thüc co' bàn v chinh tn, pháp lust, kinh t và khoa h9c xà hOi, nhân van cho

Chun du
ra

Mo ta

PLO5.3

Trin khai an toàn va bão mat a thng thông tin cho các co quan doanh nghip.

PLO5.4

Kiin thCr phAn mm trong mat dir an phAn mm.

K näng
P03: Phân tich, thiêt k, phát trin, van hành các h thông thông tin, mng may tInh.
Quãn 1 dt an cong ngh thông tin và giãi quyt các bâi toán v trI tua nhân to nhir khai phá
dfr lian, th gic my tInh.
PLO6: Co k näng thc hành ngh nghip giâi quyt các vn d chuyên mon theo hi.rong mng may
tInhl h thng thông tin! cong ngha ph.n mêm/ d h9a may tInh — thj giác may tinh/ co s d Iiau —
khai phã dü liau
Sinh viên dcii 1 irong các hu'ó'ng (izoic dgi 3 n3i dung riêng biet lit FL 0.6.1 &n PLO. 6.23):
Hróng mng may tInh:
PLO6 1

Trin khai các dich vu diên toán dam may.
Phát trin rng dimg dian toán dam may.

PLO6 2

Phát trin rng ding web.
Phát trin i'rng diing mng.

PLO6..

Thit k, trin khai he thng mng cic bô.
Quan tr! hç thong mng clic bci.

Hirong h thng thông tin:
PLO6.4

Phát trin üng ding tl.rong tác vâi co so dU liau.

PLO6.5

Phân tIch, thit k, 1p trInh, truy vn co sO dtr liau phân tan.

PLO6.6

Giäi quy& các vn d lien quan dn ban d& GIS va cac irng dirng.

HtrO'ng cong ngh phn mm:
PLO6.7

Phát trin phn mm.
Kim thO phn mm.
Quãn 1 dir an phn mm.

PLO6 8

TrInh bay thrçrc h thng doanh nghip kinh doanh hi.róng tIch hçvp (ERP)
Phân tIch các hoat dng san xut va kinh doanh cOa doanh nghip dira trén h th6ng
ERPcuthë.
To lap, khai thác và kim soát h thóng ERP cOa doanh nghip.

PLO6.9

Phát trin 0mg diing da nn tang vOl các cong ngh lap trinh hian di.

HirOng d hQa may tInh — thi giác may tInh:
PLO6. 10

Cài dt dtrgc các thuat toán nn tang trong lTnh virc d hoa.

PLO6.11

Phát trin Crng diing xCr 1 d hça.

PLO6 12

Phát trin 0mg ding giãi quyt các vn d thuac linh virc thj giác may tInh: nhan
dng dôi tucrng, phãn 1oi dOi tuçlng, uOc h.rçmg chuyén dang.

Htnrng c sO du' liau — khai phá di lieu:

!ONG
OCM

.H PH
'IIMIN

Chundãu
ra

Mo ta
Cong ngh thông tin; có th vi& báo cáo có ni dung dan gián hoc d trInh bay
kiên lien quan den cong vic chuyên mon.

PO4: Lam viêc dôc lap, lam vic nhóm, chia sé tn tht'rc và kinh nghim, viêt báo cáo, thuyêt
trInh, dam phán, giãi quyêt van dé.
PLO1 1: Co näng lrc lam vic dc 1p và lam vic theo nhOm.
PLO11.1

Tham gia tIch circ vào vic trao di, ra quyt djnh trong nhOm.

PLO1 1.2

Hoàn thành cong vic hiu qua va dung thai gian, phi hçp t&.

PLO1 1.3

O'ng ding k nàng urng xi:r vâ phát trin tinh thin trách nhim trong nhOm.

PLO 12: Co nAng hrc t chirc thirc hin cOng viêc và h9c hOi, phát trin ban than.
PLO 12.1

Co khã näng quán l cOng vic ban than và cOng vic ngirii khác

PLO 12.2

Co khá näng tr di mái và tinh thin khâi nghip

PLO 12.3

Co khã näng hçc hOi vã phát trin ban than

Náng Iiyc tiy chü và trách nhim
P05: Y thfrc trách nhiêm di vri cong dng; th&c phijc vi dat nithc; cO phrn chit chInh tr!
tot; có thfrc tO chü'c k' lut; có tác phong lam vic nghiêm tüc, Co do dfrc nghO nghip; nhn
thuc thrçrc vai trô cüa ngành cong ngh thông tin trong cong cuc xây ding vã phát triên kinh
tê, xã hôi.
PLO 13: CO ' thirc trách nhim va do dtc ngh nghip
PLO13.1

Trung thijc, uy tin.

PLO 13.2

Hânh xir chuyên nghip.

PLO13 3

Nhn tht'rc dUVC tam quan tr9ng va cO khã nang thirc hin trách nhim di vOi cá
nhân, cong dông và dat nuOc.
/
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BO GIAO D1JC VA DAO TAO
TRUNG DiJ HQC M(J
THANH PHO HO CHI MIMI

CQNG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - H3nh phñc

S: 624/QD-DHM

Thànhphd H ChI Mmli, ngày 27 tháng 4 nani 2019

QUYET BNH
V viêc d nghj ban hành Chiro'ng trInh dào to di hçc
Ngành Cong ngh thông tin (tang cu*ng ting Nht) — Ma ngành 7480201
h chInh quy áp d.jng tir khoá tuyn sinh 2020 tró' v sau

HIU TRTfOG TRI1NG BA! HQC MO' THANH PHO HO CH! MINH
Can cr Quyt djnh s 3 89/TTg ngày 26 tháng 7 näm 1993 cüa Thu tuàng ChInh
phU v vic thành 1p Dai hc Ma Ban cong Thãnh ph H ChI Minh;
Can cir Quyt djnh s6 146/2006/QD-TTg ngày 22 tháng 6 nãm 2006 cüa Thñ
tuó'ng ChInh phü v vic chuyn sang loai hInh truang dai hçc cong 1p vci ten gi là
Truang Dai h9c Ma Thành pht H ChI Minh;
Can cir Lust Giáo dic dai h9c nam 2012 và Lust sira di, b sung mOt s diêu
cüa Luât Giáo due dai hoc nAm 2018;
Can c Nghj djnh s 99/20l9iD-CP ngày 30 tháng 12 nAm 2019 cüa ChInh phü
quy djnh chi tit va huO'ng dn thi hành mt s diu cüa Lut si:ra di, b sung mt s
diu cüa Luât Giáo due dai hçc;
Can cr Quyt djnh s 1982/QD-TTg ngày 18 tháng 10 nàm 2016 cüa Thu tuàng
ChInh phü phê duyt Khung trInh d qu6c gia Vit Nam;
Can cr Quyt djnh s 43/2007/QD-BGDDT ngãy 15 tháng 8 näm 2007 ciia B
tru&ng B Giáo diic va Dào tao ban hành Quy ch dào tao dai h9c và cao d.ng h chInh
quy theo h thng tIn chi;
Can cir Thông tu s 57/2012/TT-BGDDT ngày 27 tháng 12 nàm 2012 cUa B
Giáo dic và Dào tao si:ra di, b sung mt s diu cüa Quy ch dào tao dai hçc và cao
dAng h chInh quy theo h thng tin chi ban hành kern theo Quyt djnh s 4312007/QDBGDDT ngày 15 thang 8 näm 2007 cüa B truang B Giáo diic và Dào tao;
Can ci Thông tu s 07/2015/TT-BGDDT ngày 16 tháng 4 näm 2015 cüa B Giáo
diic và Dào tao quy djnh v khi lucing kin thuc ti thiu, yêu c&u v nAng lijc ma ngui
hoc dat duoc sau khi t& nghip d& vOi mi trInh d dào tao cUa giáo diic dai h9c Va quy
trInh xay dirng, thm djnh, ban hành chuong trinh dào tao trinh d dai h9c, thac 51, tiên
si;
Can cir Quyt djnh s 2821/QD-DHM ngày 09 thang 12 nam 2019 cüa Hiu
truang TrLthng Dai h9c M Thành ph H ChI Minh v vic ban hành Quy trInh xaYp1'

dirng, thm dnh, ban hành, cp nht va dánh giá chuang trInh dào tao trinh d dai h9c
hInh thirc dào tao chInh quy;
Can dx K hoach s 2004/KH-DHM ngày 27 tháng 11 näm 2019 cüa Hiu trithng
Tmng Dai h9c Ma Thành ph H ChI Minh v Xây di.rng ngãnh Cong ngh thông tin
(tang cu?mg ting Nht);
Can cr Biên ban hçp s 369/BB-DHM ngày 10 tháng 3 näm 2020 cüa Hi dong
Khoa hc vã Dão tao Truang cia thông qua Chucmg trInh dào tao cia thrgc rà soát, cp
nht ap dvng tr khoá tuyn sinh 2019;
Can cir T? trinh s 92/QLDT ngãy 27 tháng 4 näm 2020 cña Tnràng Phông Quàn
1' Dào tao,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dinh nay Chuong trInh dào tao dai h9c ngành
Cong ngh thông tin (tang cuO'ng tiêng Nh.t) — ma ngành 7480201 h chInh quy áp dung
tir khoá tuyên sinh 2020 tra ye sau.
Biu 2. Chuong trinh dào tao duioc sira d&, cp nht theo quy djnh hin hành.
Diu 3. Các Ong (Ba) TruO'ng Phông Quãn 1 Dào tao, Truâng Khoa Cong ngh
thông tin, lãnh dao c4c KhoalBan vã các don vj lien quan chju trách rthim thi hãnh
Quyet djnh nay.
TVo'inhân:

- Nhu diëu 3 (dé thztcj hicn);
- Lu'u: VT; QLDT./

