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I.

Thông tin tng quát

1.

Ngành dào tao: Cong ngh thông tin

2.

Nganh dào tao ting Anh: Information Technologies

3.

MAngành:7480201

4.

TrInh do dào tao: Dai h9c

5.

HInh thIrc dào to: Chinh quy, tp trung

6.

Thai gian dào tao: 4 nãm

7.

Khi hrcng kin thirc toàn khóa (tng s tin chi): 128 tin chi

8.

Van b&ng tt nghip: Cir nhân

II. Chun du ra
Chundu
ra

Mo ta

Kin thirc
P01: Trang b kién thuc nén tang v tt1 nhiên, xã hi và con ngirôi d phuc vi cho phát trin
nghe nghip cüng nhLr tij hoàn thin ban than.
PLOI: Co các kiên thiic co bàn v khoa h9c tr nhién và toán h9c d phân tIch va giãi quyt cac vAn
dê phát sinh trong cong vic Va cuOc sng.
PLOI.l

Co khã nang áp dung các k5' nang dnh Itrcmg và logic c bàn dé giài quyt vAn d.

PLOI.2

Giài thIch duqc a mirc dO co bàn mi quan h rang buOc gifla môi truâng flr nhiên
.
vai cac van de ye xA hçi va con ngtrol.

PLO1 3

TrInh bay dtrçic các kin thcrc co bàn v may tInh din ti, biu din va t chrc d
lieu, phân crng, phân mém, he diêu hành, mng may tInh.
Sü ding duqc câc phAn mm van phOng và bitt khai thác dtrqc các djch vii nn tang
cüa mng Internet.

PLO1 4

Vn dung mOt s kin thirc ca bàn v giài tIch va thng kê mô tà d giãi quyt vAn
dê.

PLO2: CO các kin thirc Co bàn v chInh tn, pháp lut, kinh t và khoa h9c xA hOi, nhân van cho
vic giãi thich, phãn tich nhUng vAn d trong cOng vic vã cuQc s6ng.
PLO2. 1

Vn dung duqc nhQng quan dim khoa h9c v tInh cách mng, tInh nhân vAn cüa

Chuãn du
ra

Mo ta
chü nghia Mac — Lenin, ttr hang H ChI Minh, duâng 16i chInh sách cüa Dang ct
giãi quyêt cac vn dê c bàn trong thrc tién

PLO2 2
•

Giãi thIch c1uc mt s vAn d co bàn v xA hi và con ngLr&i phiic vu cho cong vic
Va CUC song.

PLO2 3
•

Giài thIch duqc bàn chAt, vai trô cüa pháp lut c1 hiu bit và có thrc tuân thu lut
pháp trong cOng vic và cuôc song.

P02: Co kiên th0c nn tang v cong ngh thông tin. CO kin th&c chuyên san trong các Iinh
vuyc cong ngh phân mêm, h th6ng thông tin, mng may tInh, an toàn thông tin, trI tu nhãn
to (khai phá du' liu, th giác may tInh).
PLO3: Ap dxng các kin thüc co sà nganh Cong ngh thông tin
PLO3.l

Lap trinh thành thao giài quyt cac bài toán cii th theo hirOng thu tiic.

PLO3.2

TrInh bay thrçvc cAu trüc và nguyen I hot dong may tInh din tir.

PLO3.3

Xây drng dtrçic rng diing web phIa client.

PLO3.4

TrInh bay duçrc các kin thi.rc cOa Toán r&i rac (mg dung van vic mô hInh hóa va
giài quyêt các van dê trong linh vrc cong ngh thông tin nhLr: logic hInh thüc, ánh
xa và quan h, di so Boole, l thuyêt do thj,

PLO4: Ap diing các kin thüc ngành Cong ngh thông tin
lieu, ap

ding các giãi thut d giãi quyt vAn d.

PLO4.l

Lp trmnh cai dt các cAu trüc dU

PLO4.2

Lp trInh giãi quy& cac bài toán ci th theo hi.rang di ttrcYng.

PLO4 3

Trinh bay thrcic vai trO cüa h diu hành, các thành phn chüc näng cüa h diu hành
va các cci ché lien quan.

PLO4.4

Phân tIch vâ thit k co so du lieu (CSDL) quan h dira trên mO hmnh thrc th k&
hçrp.
SCr dtrng duçic ngôn ng SQL dé truy vAn dU lieu.

PLO4.5

TrInh bay dLrçlc các kin thirc co bàn v mng may tinh.
Cài dt và cAu hInh mt s6 djch vu chuAn cüa mng.
Thit 1p thrqc mt h thng mang ngang hang.

PLO4.6

Xây dimg thrçrc üng dung trên nn Windows Form.

PLO4.7

TrInh bay ducic các khai nim v cong ngh phAn mm va quy trinh san xuAt phn
mém.
Phân tIch, thit k phAn mm.

PLO4.8

Phân tIch, thi& k, phát trin mt phAn hay toãn b h th6ng thông tin.

PLO5: Ap dung các kin thCrc ngành Cong ngh thông tin trong vic vn dung, giãi quy& các vAn
dé chuyen mon.
quan h.

PLOS. I

Quan tn h co sO d

PLO5.2

Thit k& tnin khai, quãn trj h thng mng cho các Co quan doanh nghip.

PLO5.3

Trin khai an bàn va bão mt h thng thông tin cho các co quan doanh nghip.

PLO5.4

Kiêm thCr phAn mm trong mt dir an phAn mm.

lieu
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K' nang
P03: Phân tIch, thit k& phát trin, van hành các he thng thông tin, mng may tInh.
Quãn Iy dij an cong ngh thông tin và giãi quyt các bài toán ye trI tu nhân to nhir khai phá
du 1iu, th giác may tInh.
PLO6: Co k5' nAng thrc hành ngh nghip giai quyt cãc vAn d chuyên mon theo huàng mng may
tmnh! h thông thông tin! cOng ngh phãn mêml do hQa may tInh — thj giác may tInh! Ca sâ d 1iu —
khai phá dr Iiu
Sinh viên i!it I Irong các luthng (iioIc iIit 3 n3i dung riêng biel fir FL 0.6.1 din FL 0.6.23):
HLró'ng mang may tInh:
PLO6 1

Trin khai các dich vu dién toán dam may.
Phát trin üng ding din toán dam may.

PLO6 2

Phát trin Ung diing web.
Phát trin üng diing mng.

PLO6 3

Thit k& trin khai h th6ng mng ciic b.
Quan trj h thong mng ciic b.

-
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Hirang h thong thông tin:
PLO6.4

Phát trin (mg diing tuang tác vài co sâ dü 1iu.

PLO6.5

Phân tich, thit k& 1p trinh, truy vAn ca si d Iiu phân tan.

PLO6.6

Giâi quyt các vAn d lien quan dn bàn d& GIS và câc tng dimg.

Htróng cong nghê phán mm:
PLO6.7

Phát trin phAn mm.
KiAm thCr phAn mm.
Quán l' dir an phAn mm.

PLO6 8

TrInh bay dtrqc h thng doanh nghip kinh doanh huâng tIch hçrp (ERP)
Phân tIch các hot dng san xuAt va kinh doanh cUa doanh nghitp dra trên h thng
ERP ci the.
To lap, khai thác và kim soát h thng ERP cUa doanh nghip.

PLO6.9

Phát triM üng ding da nM tang vài các cong ngh lap trinh hin di.

HuOng d hQa may tInh — thi giác may tInh:
PLO6.1O

Cài dt dLiçirc các thut toán nAn tang trong linh virc ct hoa.

PLO6.1 I

Phát triM Crng diing xu ly" d h9a.

PLO6 12

Phát triM (ing diing giài quy& các vAn dA thuOc ITnh virc thj giác may tInh: nhn
dng dOi ttrqng, phân loi dôi tuçrng, Lrâc hrçing chuyên dng.

HirOiig cor s du liu — khai phá du lieu:

PLO6.13

Phát triM frng diing tucmg tác vài Ca so d lieu.

PLO6.14

Khai phã dU lieu h trçl ra quyt dnh.
/ '
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Mo ta
Phân tIch, thi& k, Ip trInh, truy vn c sâ d Iiu phân tan.

HLrOrng khác:
PLO6 16

Phát trin Cmg dicing áp diing tn tu nhân to giái quy& các bài toán diu khin thông
minh va nhn dng dôi tuçing.

PLO6. 17

Phát tnin, trin khai, quãn trj cac frng diing web thuang mai din tCr.

PLO6. 18

Phát trin üng diing RIA và web b&ng cong ngh Java.

PLO6. 19

Phát trin üng diing dira trén cOng ngh ma ngun ma.

PLO6.20

Phát trin Crng diing trên thit b di dng.

PLO6.21

Phát trin tng diing hin dai bang cOng ngh WPF.

PLO6.22

Phân tich, thi& k mach diên tr s t hçrp, mach din tir s tuAn tis.

PLO6.23

Cp nht cac xu htràng cong ngh hin di cAn thit cho ngh nghip.

---

-

-

PLO7: CO k5' nang nhn thüc va giãi quyt van d chuyên mOn phtc tp trong ngành
PLO7. I

Co k nãng Ut duy h thng và phãn bin.

PLO7.2

CO k nãng nhn dng va giâi quyEt vAn d.

PLO7.3

Co k nàng sang tao.

PLO8: CO k nang thirc hành ngh nghip trong linh virc nghién cthi/giãng day.
PLO8.1

CO k5 näng thrc hãnh ngh nghip, có khã nAng nghien ciru.

PLO8 2

Co k nang thirc hành ngh nghip vàvn ding các k nang thirc hành ngh nghip
trong vic truyên dtIgiãng dy cho dông nghip/h9c vién.

PLO9: Co k nang giao tip
PLO9. 1

CO k5 nAng giao tiép nghe, nOi, doe, vit phic v cho cong tác chuyên mon.

PLO9.2

K nang trInh bay

PLO9.3

K' nang phãn bin

PLO 10: CO k nAng giao tip nOi va vit, ngôn ng và phi ngôn ng hiu qua và lam vic trong môi
tnxang hOi nhp.
PLO10.1

CO k nAng giao tip noi va vi&, ngôn ngü và phi ngôn ng hiu qua.

PLO 10.2

Co k nAng ting Anh a mrc cO th hiu duqc các chInh cüa rnt báo cáo hay bài
phát biêu ye các chü dé quen thuc trong cong vic lien quan den Cong ngh thông
tin; cO the sir diing tiêng Anh dê din dat, xii Iy mt so tmnh huông chuyên mon thông
thu&ng; CO the viêt duqc báo cáo có ni dung dcm giàn, trinh bay kién lien quan
den cong vic chuyên mOn.

PO4: Lam viêc dôc lap, lam vic nhOm, chia sé tn thüc vã kinh nghiêm, vit báo cáo, thuyt
trInh, dam phán, giãi quyt vAn d.
PLOI1: CO nang 1irc lam vic dc Ip va lam vic theo nhOm.
PLO1 1.1

Tham gia tIch circ vào vic trao di, ra quy& dnh trong nhOm.

PLO! 1.2

Hoàn thành cOng vic hiu qua và dung thai gian, ph6i hqp t&.
4J5
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Mo (a
tTng ding k nãng rng xu và phát trin tinh thin trách nhim trong nhOm.

PLO 12: CO näng 1irc t chrc thrc hin cong vic va h9c hOi, phát trin bàn than.
PLO 12.1

Co khã nang quãn 1' cong vic bàn than và cong viéc ngLrii khác

PLO 12.2

Co khã nang tr di mài và tinh thin khâi nghip

PLO 12.3

Co khà nAng h9c hôi và phát trin bàn than

Nang Inc tty chü va trách nhim
P05: V thuc trách nhiêm dôi vOl cong dng; thtrc phuc vu dt nuOrc; cO phm chat chInh trj
tot; có thfrc to chfrc k' Iut; cO tác phong lam vic nghiêm tOc, CO do thic ngh nghip; nhn
thüc thrçrc vai trO cüa ngành cong ngh thông tin trong cOng cuc xây ding và phát trin kinh
t, xã hi.
PLO 13: CO thüc trách nhim và do düc ngh nghip
PLO13.I

Trung thc, uy tin.

PLO 13.2

Hành xu chuyên nghip.

PLO13 3

Nhn thirc thrçic t&m quan tr9ng va cO khà nang thirc hin trách nhim d6i vâi cá
nhãn, cong dong và dat nuâc.

