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Ngành: Công nghệ thông tin
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Nội dung
Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
Điều kiện đăng ký Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng kết quả học bạ của lớp 10,11 và HK1
tuyển sinh
lớp 12 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHĐN phối hợp
với ĐHQG TP.HCM tổ chức
Mục tiêu kiến
- Về kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp
thức, kỹ năng, thái
ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
độ và trình độ
học tập ở trình độ cao hơn.
ngoại ngữ đạt
+ Có hiểu biết cơ bản về một hay nhiều lĩnh vực thuộc về ngành
được
công nghệ thông tin và ứng dụng: công nghệ phần mềm, mạng máy
tính và truyền thông đa phương tiện.
+ Có kiến thức cơ bản về các phương pháp, thuật giải và công
cụ để phân tích, thiết kế, phát triển, và triển khai sản phẩm hay giải
pháp phần mềm.
+ Có hiểu biết cơ bản về toán rời rạc để có thể giải quyết được
các vấn đề công nghệ thông tin có bao gồm các lĩnh vực tối ưu hoá,
xác suất.
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng,
Nhà nước và pháp luật; Ứng dụng được các tri thức khoa học trên
vào thực tiễn đời sống.
- Về kỹ năng:
+ Có kỹ năng bước đầu để phân tích, thiết kế, và tổ chức xây
dựng một hệ phần mềm.
+ Có kỹ năng tham gia quản trị, triển khai một hệ thống hay giải
pháp mạng cho các cơ quan, đơn vị.
+ Có kỹ năng tham gia phát triển các sản phẩm, các ứng dụng
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Nội dung

Các chính sách,
hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt
cho người học

Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
web, di động và hệ thống truyền thông.
+ Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua
sử dụng các công cụ thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy
tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
+ Có kỹ năng làm việc độc lập hay làm việc nhóm để giải quyết
các công việc chuyên môn; tổ chức và điều hành nhóm làm việc.
+ Sử dụng thành thạo tối thiểu 2 ngôn ngữ lập trình (C++, Java),
có khả năng vận dụng nguyên lý và cơ chế hoạt động của các ngôn
ngữ lập trình khác nhau để giải quyết bài toán thực tế.
+ Các kỹ năng về quản lý dự án, kiểm thử, bảo trì và xây dựng
tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ
dùng.
- Về thái độ:
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh,
+ Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề.
+ Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu
mực.
+ Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân
tộc.
+ Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức,
+ Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo và nghiêm túc.
+ Có tinh thần đoàn kết, hợp tác.
- Về trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương cấp
độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework –
CEF);
- Chính sách Học bổng khuyến khích học tập, Miễn - giảm học
phí;
- Chế độ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; Tín dụng - xác nhận
cho sinh viên vay vốn ngân hàng CSXH được giải quyết đầy đủ
và kịp thời;
- Học bổng khác từ các cơ quan, tổ chức đối tác trong và ngoài
trường dành cho sinh viên;
- Chính sách khen thưởng, động viên đối với sinh viên đạt thành
tích cao trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và rèn
luyện;
- Chính sách hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn đột xuất;
- Các hội thảo hướng nghiệp, tư vấn việc làm, các thông tin tuyển
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dụng, tạo các cơ hội việc làm cho sinh viên;
- Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về phương pháp học tập,
kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp;
- Các câu lạc bộ sinh viên đươc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt
động;
- Các hoạt động nhằm tạo một môi trường năng động cho sinh
viên học tập và rèn luyện: NCKH sinh viên, Các cuộc thi văn
nghệ - thể thao, Tài năng sinh viên, Cuộc thi tìm kiến như Cuộc
thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh ETC, Cuộc thi Best
- Các hoạt động hỗ trợ trong học tập và sinh hoạt như: "Chuyến
xe quê hương" - hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết,…
Chương trình đào Theo Quyết định số 829/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành chương trình
tạo mà nhà trường đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin.
Chương trình được thiết kế trong 9 học kỳ, với tổng số 152 tín chỉ
thực hiện
(không tính nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc
phòng – An ninh) và được công khai trên website của Khoa.
Khả năng học tập, - Đủ năng lực để tiếp tục học văn bằng đại học thứ 2 các ngành
nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật khác
sau khi ra trường - Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) theo
chuyên ngành đào tạo hoặc phát triển sang các ngành liên quan
thuộc khối kỹ thuật, công nghệ
Vị trí làm việc
- Là kỹ sư tin học trong các Công ty chuyên về công nghệ thông
sau khi tốt nghiệp tin, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, và nội
dung số.
- Là chuyên viên trong các cơ quan đơn vị có ứng dụng công nghệ
thông tin.
- Là lãnh đạo doanh nghiêp có ứng dụng hay phát triển sản phẩm có
liên quan đến công nghệ thông tin.
- Là nghiên cứu viên trong các trường đại học hay viện nghiên cứu
có liên quan đến công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông
tin.
Nội dung

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
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Nội dung
Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
Điều kiện đăng ký Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng kết quả học bạ của lớp 10,11 và HK1
tuyển sinh
lớp 12 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHĐN phối hợp
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với ĐHQGTPHCM tổ chức
Mục tiêu kiến
- Về kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Kỹ thuật và Khoa học tự
thức, kỹ năng, thái
nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học
độ và trình độ
tập nâng cao trình độ.
vngoại ngữ đạt
+ Có kiến thức về các phần mềm phục vụ thiết kế điện tử; lắp
được
ráp, chẩn đoán, sửa chữa được các mạch điện tử bên trong cấu trúc
phần cứng của máy tính; thiết kế được các mạch điện tử giao tiếp
máy tính; thiết kế mạch phần cứng.
+ Có kiến thức cơ sở ngành: Kỹ thuật phần cứng máy tính, Kỹ
thuật điện tử, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ
thống nhúng và Điều khiển tự động,… tạo điều kiện thuận lợi cho
việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp
cận dễ dàng với các công nghệ mới.
+ Có kiến thức để nghiên cứu phát triển, xây dựng hay ứng
dụng các hệ thống nhúng, lập trình thiết kế mạch số; kiến thức về
thiết kế, lắp ráp phần cứng máy tính và các hệ thống điện tử; kiến
thức về mạng máy tính và truyền thông.
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng,
Nhà nước và pháp luật; Ứng dụng được các tri thức khoa học trên
vào thực tiễn đời sống.
- Về kỹ năng:
+ Có kỹ năng thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án
liên quan đến hệ thống phần cứng có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng
các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.
+ Có kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng giải pháp và triển khai
một dự án thuộc lĩnh vực kỹ thuật máy tính.
+ Có kỹ năng xử lý các bài toán tính toán trong khoa học và kỹ
thuật, lập trình cho các hệ thống nhúng và lập trình điều khiển tự
động trong thực tế.
+ Có kỹ năng sử dụng các phần mềm mô phỏng về điện tử; lắp
ráp, điều khiển tự động.
+ Có kỹ năng làm việc độc lập hay làm việc nhóm để giải quyết
các công việc chuyên môn; tổ chức và điều hành nhóm làm việc.
- Về thái độ:
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh,
Nội dung
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+ Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề.
+ Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu
mực.
+ Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân
tộc.
+ Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức,
+ Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo và nghiêm túc.
+ Có tinh thần đoàn kết, hợp tác.
- Về trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương cấp
độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework –
CEF);
Các chính sách,
- Chính sách Học bổng khuyến khích học tập, Miễn - giảm học
phí;
hoạt động hỗ trợ
- Chế độ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; Tín dụng - xác nhận
học tập, sinh hoạt
cho sinh viên vay vốn ngân hàng CSXH được giải quyết đầy đủ
cho người học
và kịp thời;
- Học bổng khác từ các cơ quan, tổ chức đối tác trong và ngoài
trường dành cho sinh viên;
- Chính sách khen thưởng, động viên đối với sinh viên đạt thành
tích cao trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và rèn
luyện;
- Chính sách hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn đột xuất;
- Các hội thảo hướng nghiệp, tư vấn việc làm, các thông tin tuyển
dụng, tạo các cơ hội việc làm cho sinh viên;
- Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về phương pháp học tập,
kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp;
- Các câu lạc bộ sinh viên đươc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt
động;
- Các hoạt động nhằm tạo một môi trường năng động cho sinh
viên học tập và rèn luyện: NCKH sinh viên, Các cuộc thi văn
nghệ - thể thao, Tài năng sinh viên, Cuộc thi tìm kiến như Cuộc
thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh ETC, Cuộc thi Best
- Các hoạt động hỗ trợ trong học tập và sinh hoạt như: "Chuyến
xe quê hương" - hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết,…
Chương trình đào Theo Quyết định số 830/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành chương trình
tạo mà nhà trường đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính.
Chương trình được thiết kế trong 9 học kỳ, với tổng số 152 tín chỉ
thực hiện
(không tính nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc
Nội dung
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Khả năng học tập,
nâng cao trình độ
sau khi ra trường

Vị trí làm việc
sau khi tốt nghiệp
VI

Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
phòng – An ninh) và được công khai trên website của Khoa.
- Đủ năng lực để tiếp tục học văn bằng đại học thứ 2 các ngành
khoa học, kỹ thuật khác
- Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) theo
chuyên ngành đào tạo hoặc phát triển sang các ngành liên quan
thuộc khối kỹ thuật, công nghệ
- Là kỹ sư trong các xí nghiệp và các công ty tư vấn về thiết kế và
lắp ráp máy tính, điện tử, các nhà máy sản xuất điều khiển vận hành
bằng các hệ thống điện – điện tử có sự tham gia điều khiển của máy
tính, các công ty thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp, các công ty
phát triển phần mềm nhúng cho các thiết bị thông minh, IoT, ...
- Là lãnh đạo doanh nghiêp có ứng dụng hay phát triển sản phẩm
phần cứng, phần mềm nhúng, hệ thống điều khiển, IoT,...
- Là nghiên cứu viên trong các đơn vị giáo dục đạo tạo, các Viện
nghiên cứu và các đơn vị chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ
thuật máy tính.

Ngành: Quản trị kinh doanh
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Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
Điều kiện đăng ký Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ
tuyển sinh
Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng kết quả học bạ của lớp 10,11 và
HK1 lớp 12 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHĐN phối
hợp với ĐHQG TP.HCM tổchức
Mục tiêu kiến
- Về kiến thức:
Kiến thức cơ bản:
thức, kỹ năng, thái
+ Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học
độ và trình độ
về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng
ngoại ngữ đạt
Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp
được
luật; Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời
sống
+ Vận dụng thành thạo các kiến thức chung trong lĩnh vực kinh
tế như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, toán ứng dụng trong kinh tế,
giao tiếp trong kinh doanh... vào giải quyết những vấn đề lý luận và
thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
Kiến thức nghề nghiệp:
+ Áp dụng vững vàng các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh
doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, marketing, tài chính – kế
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Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
toán… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề
xuất, và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh, marketing, nhân sự, tài
chính của doanh nghiệp.
+ Có kiến thức chuyên sâu về Thương mại điện tử để vận hành
được các Website thương mại điện tử; thực hiện thành thạo các
giao dịch thương mại điện tử và xây dựng chiến lược thương mại
điện tử, thực hiện các hoạt động marketing điện tử.
- Về kỹ năng:
Kỹ năng cơ bản:
+ Kỹ năng tìm kiếm và nhận thức cơ hội kinh doanh, kỹ năng
sáng tạo để hình thành các cơ hội kinh doanh mới;
+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, nguồn lực;
+ Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;
+ Kỹ năng sống và làm việc trong điều kiện môi trường căng
thẳng, khắc nghiệt;
+ Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp;
+ Kỹ năng sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin,
các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển
nghề nghiệp.
Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và các vấn đề
liên quan đến môi trường kinh doanh mà tổ chức đang hoạt động
+ Kỹ năng tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch marketing
điện tử, vận hành website thương mại điện tử, thực hiện thành thạo
các giao dịch thương mại điện tử cũng như tư duy phản biện, giải
quyết vấn đề trong giao dịch thương mại điện tử.
- Về thái độ và hành vi:
+ Thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung
của xã hội;
+ Có trách nhiệm với xã hội và tôn trọng pháp luật;
+ Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình
ra quyết định và cân nhắc đến tác động của nhiều bên hữu quan;
+ Có nhận thức đúng đắn, lòng đam mê và trách nhiệm đối với
nghề nghiệp;
+ Có sự tự tin, năng động, độc lập trong công việc;
+ Có cam kết cao đối với công việc, hoàn thành công việc theo
đúng các yêu cầu hay nhiệm vụ được phân công;
+ Có trách nhiệm đối với con đường nghề nghiệp và các mục
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IV

Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
tiêu của bản thân;
+ Hòa đồng, hiểu biết và tôn trọng cấp dưới, cấp trên, đồng
nghiệp và đối tác…
- Về trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương
TOEIC 500 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại
ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common
European Framework – CEF);
Các chính sách,
- Cơ cấu tổ chức hỗ trợ sinh viên được thiết lập đồng bộ một cách
có hệ thống từ Trưởng Khoa với sự thammưu của các tổbộphận
hoạt động hỗ trợ
chức năng quản lý sinh viên và giáo viên chủ nhiệm bên cạnh các
học tập, sinh hoạt
tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
cho người học
- Các chế độ, chính sách cho sinh viên: Học bổng khuyến khích
học tập; Miễn - giảm học phí; Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể;
Tín dụng - xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân hàng CSXH
được giải quyết đầy đủ và kịp thời;
- Học bổng khác từ các cơ quan, tổ chức đối tác trong và ngoài
trường dành cho sinhviên;
- Chính sách khen thưởng, động viên đối với sinh viên đạt thành
tích cao trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và rèn
luyện;
- Chính sách hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn độtxuất;
- Các hội thảo hướng nghiệp, tư vấn việc làm, các thông tin tuyển
dụng, tạo các cơ hội việc làm cho sinhviên;
- Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về phương pháp học tập,
kỹ năng xã hội, kỹ năng nghềnghiệp;
- Các câu lạc bộ sinh viên đươc tạo điều kiện thuận lợi để
hoạtđộng;
- Các hoạt động nhằm tạo một môi trường năng động cho sinh
viên học tập và rèn luyện: NCKH sinh viên, Các cuộc thi văn
nghệ - thể thao, Tài năng sinhviên, Cuộc thi tìm kiếm như Cuộc
thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh ETC, Cuộc thi Best Website
Design for Students of Information and Communication
Technology BWD – SICT, Cuộc thi The voice IT students…
- Các hoạt động hỗ trợ trong học tập và sinh hoạt như: "Chuyến
xe quê hương" - hỗ trợ sinh viên về quê ănTết,…
Chương trình đào Theo Quyết định số 831/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành chương trình
tạo mà nhà trường đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh. Chương trình
được thiết kế trong 8 học kỳ, với tổng số 124 tín chỉ (không tính nội
Nội dung
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V

Nội dung
thực hiện
Khả năng học tập,
nâng cao trình độ
sau khi ra trường

Vị trí làm việc
sau khi tốt nghiệp
VI

Trình độ đào tạo – bậc Đại học chính quy
dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)và
được công khai trên website của Khoa.
- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn
về Quản trị kinh doanh trong và ngoài nước;
- Đủ trình độ và kỹ năng để học văn bằng đại học thứ 2 của các
ngành kinh tế liên quan;
- Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) theo
chuyên ngành đào tạo hoặc phát triển sang các ngành liên quan
thuộc khối ngành Kinh tế
Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội:
- Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà
nước về kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh
trong và ngoài nước;
- Khởi nghiệp và thành đạt trong kinh doanh;
- Chuyên viên bộ phận quản trị dự án TMĐT, chuyên viên bộ phận
quản trị marketing TMĐT, chuyên viên bộ phận truyền thông kinh
doanh trực tuyến;
- Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban,
giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia
phân tích, tư vấn, lãnh đạo...
- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo
trong và ngoài nước
Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2020

NGƯỜI LẬP BẢNG

TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Ngọc Thọ

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp
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