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Biểu mẫu 17 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022 

 

TT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy Từ xa VB 2 (CQ), liên thông 

I 

Điều 

kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

XÉT TUYỂN: 

1. Văn bằng: 

- Người tốt nghiệp thạc sĩ 

ngành đúng hoặc ngành gần 

với ngành đăng ký dự tuyển 

hoặc tốt nghiệp đại học chính 

quy loại giỏi có điểm trung 

bình tích lũy 8.0 (theo thang 

điểm 10) trở lên;.  

- Đối với thí sinh có bằng thạc 

sĩ ngành gần hoặc ngành khác 

với ngành đăng ký dự thi. 

Nhà trường sẽ căn cứ vào các 

học phần đã tích lũy ở trình 

độ thạc sĩ, kiến thức cần cập 

nhật, bổ sung và yêu cầu của 

lĩnh vực, đề tài nghiên cứu, 

xác định số học phần và khối 

lượng tín chỉ nghiên cứu sinh 

cần phải học bổ sung. 

2. Về ngoại ngữ: 

- Người dự tuyển là công dân 

Việt Nam phải có một trong 

những văn bằng, chứng chỉ 

minh chứng về năng lực 

ngoại ngữ sau: 

+ Có bằng tốt nghiệp 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được 

đào tạo toàn thời gian ở nước 

THI TUYỂN: 

1. Văn bằng:  

- Đã tốt nghiệp đại học ngành 

đúng, ngành phù hợp với 

ngành đăng ký dự thi.  

- Hoặc thí sinh tốt nghiệp đại 

học ngành gần, ngành khác 

với ngành đăng ký dự thi 

phải học bổ sung kiến thức 

để đạt yêu cầu chuyên môn 

dự thi đào tạo trình độ thạc 

sĩ.  

2. Ngoại ngữ: 

Phải có đủ trình độ ngoại 

ngữ để tham khảo tài liệu, 

tham gia hoạt động  

chuyên môn phục vụ nghiên 

cứu và thực hiện đề tài luận 

văn. 

3. Có đủ sức khỏe để học tập. 

 

XÉT TUYỂN:  người tốt 

nghiệp hoặc có quyết định 

công nhận tốt nghiệp trình 

độ đại học ngành đúng, 

ngành gần với ngành đăng 

ký xét tuyển. 

Các phương thức xét tuyển: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi 

Trung học Phổ thông Quốc gia 

năm 2021.  Các tổ hợp môn xét 

tuyển là A00, A01, D01, D06, D07 

(tùy theo ngành). 

- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 

theo quy định của Bộ GD&ĐT và 

của ĐHQG-HCM:  

+Tuyển thẳng và ưu tiên xét 

tuyển theo quy định của Bộ 

GD&ĐT: Các thí sinh đủ điều 

kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên 

xét tuyển theo quy định của Bộ 

GD&ĐT và theo thông báo xét 

tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

của trường Đại học Công nghệ 

Thông tin (Thí sinh tham dự kỳ 

thi chọn đội tuyển quốc gia dự 

thi Olympic quốc tế, thí sinh 

đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, 

giải Khoa học kỹ thuật quốc 

gia, …). 

+ Ưu tiên xét tuyển thẳng thí 

sinh giỏi nhất trường THPT 

năm 2021 (theo quy định 

ĐHQG-HCM): Áp dụng cho 

tất cả các trường THPT trên cả 

nước (bao gồm trường Tiểu 

- Xét tuyển học sinh đã 

tốt nghiệp THPT, Cao 

đẳng, Đại học 

 

- Văn bằng 2: Xét tuyển 

thí sinh đã có văn bằng 

tốt nghiệp đại học. 

- Liên thông Đại học: ã 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng cùng ngành/ nhóm 

ngành.. Trường hợp 

bằng tốt cao đẳng do cơ 

sở giáo dục nước ngoài 

hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam hoặc cơ sở 

giáo dục hoạt động hợp 

pháp ở nước ngoài cấp 

thì văn bằng phải được 

công nhận theo quy 

định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo  
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ngoài mà trong đó ngôn ngữ 

giảng dạy là một trong các 

ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, 

Đức, Trung, Nhật, được cơ 

quan có thẩm quyền công 

nhận văn bằng theo quy định 

hiện hành; 

+ Có bằng tốt nghiệp 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành 

ngôn ngữ nước ngoài (Anh, 

Pháp, Nga, Đức, Trung, 

Nhật) do các cơ sở đào tạo 

của Việt Nam cấp; 

+ Có chứng chỉ trình độ 

ngoại ngữ theo quy định tại 

bảng tham chiếu các chứng 

chỉ tiếng Anh, trong thời hạn 

2 năm từ ngày cấp chứng chỉ 

đến ngày đăng ký dự tuyển, 

được cấp bởi một cơ sở được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

ĐHQG-HCM cho phép hoặc 

công nhận. 

+ Người dự tuyển là 

công dân nước ngoài phải có 

trình độ tiếng Việt tối thiểu 

từ bậc 4 trở lên theo Khung 

năng lực tiếng Việt dùng cho 

người nước ngoài. 

3. Bài báo: 

- Người dự tuyển là tác giả ít 

nhất một bài báo hoặc báo 

cáo liên quan đến lĩnh vực dự 

định nghiên cứu đăng trên tạp 

chí khoa học hoặc kỷ yếu hội 

nghị, hội thảo khoa học 

chuyên ngành có phản biện 

trong thời hạn 03 năm (36 

tháng) tính đến ngày đăng ký 

dự tuyển. 

4. Bài luận về hướng nghiên 

cứu:  

- Bài luận trình bày rõ ràng về 

hướng nghiên cứu, đề tài 

hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học 

các chương trình đạt 

chuẩn kiểm định hoặc 

đánh giá theo các bộ tiêu 

chuẩn khu vực và quốc tế 

như AUN-QA, AACSB, 

ACBSP, ABET, EUR-

ACE, FIBAA, CTI. 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học 

chính quy từ các cơ sở đào 

tạo đạt chuẩn kiểm định 

hoặc đánh giá theo các bộ 

tiêu chuẩn khu vực và 

quốc tế như AUN-QA, 

HCERES có điểm trung 

bình tích lũy từ 7.0 điểm 

trở lên (theo thang điểm 

10); 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp chương trình kỹ 

sư, cử nhân tài năng của 

Đại học quốc gia; 

-  Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp chương trình tiên 

tiến theo Đề án của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ở 

một số trường đại học của 

Việt Nam, có điểm trung 

bình tích lũy từ 7.0 điểm 

trở lên (theo thang điểm 

10); 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học 

chính quy ngành gần với 

ngành đăng ký xét tuyển 

loại giỏi có điểm trung 

học-THCS-THPT, trường 

THCS-THPT và trường THPT, 

không bao gồm Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên).Hiệu 

trưởng/Ban Giám hiệu giới 

thiệu 01 thí sinh giỏi nhất 

trường THPT theo các tiêu chí. 

 

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định 

của ĐHQG-HCM: học sinh của 82 

trường chuyên, năng khiếu của các 

trường đại học thuộc các tỉnh, thành 

trên toàn quốc; học sinh của 67 

trường phổ thông thuộc nhóm 100 

trường có điểm trung bình thi THPT 

cao nhất cả nước trong các năm 

2016, 2017, 2018 (theo danh sách 

do ĐHQG-HCM công bố) thỏa các 

điều kiện theo quy định. 

- Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh 

giá năng lực do ĐH Quốc gia 

Tp.HCM tổ chức, áp dụng cho tất 

cả các ngành. 

- Xét tuyển sử dụng chứng chỉ quốc 

tế uy tín. 

- Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy 

định của Trường ĐH.CNTT 

- Xét tuyển dựa trên kết quả học 

tập THPT: Thí sinh được xét đặc 

cách tốt nghiệp THPT năm 2021 

(danh sách do Bộ GD&ĐT công 

bố). Thí sinh tốt nghiệp THPT từ 

năm 2020 trở về trước, có đăng ký 

dự thi và xét tuyển dựa trên kết quả 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

nhưng không thể dự thi do dịch bệnh 

Covid-19. 

- Xét tuyển theo tiêu chí riêng của 

chương trình liên kết với Đại học 

Birmingham City – Anh Quốc, do 

ĐH Birmingham City cấp 
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quan tình hình nghiên cứu 

liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ 

và kết quả nghiên cứu dự 

kiến; kế hoạch học tập và 

nghiên cứu trong thời gian 

đào tạo; những kinh nghiệm, 

kiến thức, sự hiểu biết cũng 

như sự chuẩn bị của người dự 

tuyển trong vấn đề hay lĩnh 

vực dự định nghiên cứu; lý do 

lựa chọn cơ sở đào tạo; đề 

xuất người hướng dẫn. Bài 

luận được trình bày tối đa 10 

trang trên khổ A4  

5. Cán bộ hướng dẫn:  

- Được ít nhất một nhà khoa 

học có chức danh phó giáo sư 

trở lên hoặc học vị tiến sĩ 

khoa học; hoặc hai nhà khoa 

học có học vị tiến sĩ đồng 

hướng dẫn có tên trong danh 

sách do Trường công bố, 

đồng ý nhận hướng dẫn. 

Trường hợp người dự tuyển 

đề nghị người hướng dẫn 

không có tên trong danh sách 

trên, người dự tuyển phải xin 

ý kiến và phải được Hiệu 

trưởng chấp nhận trước khi 

nộp hồ sơ dự tuyển. 

- Danh sách cán bộ khoa học 

và hướng nghiên cứu tham 

khảo tại website: 

https://sdh.uit.edu.vn/huong-

nghien-cuu-cua-ncs  

6. Thư giới thiệu:  

- Có hai thư giới thiệu của hai 

giảng viên hoặc nghiên cứu 

viên có chức danh giáo sư 

hoặc phó giáo sư hoặc có học 

vị tiến sĩ khoa học hoặc học 

vị tiến sĩ cùng ngành với 

ngành dự tuyển. 

 

bình tích lũy từ 8.0 điểm 

trở lên (theo thang điểm 

10); 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học là 

tác giả chính hoặc tác giả 

liên hệ của tối thiểu 01 bài 

báo khoa học đăng trên 

tạp chí thuộc danh mục 

Web of Science/Scopus 

hoặc bài báo đăng trong 

Hội nghị thuộc danh mục 

Scopus. Cách ghi công bố 

quốc tế theo quy định hiện 

hành của ĐHQG-HCM. 

- Sinh viên các ngành đào 

tạo liên thông từ trình độ 

đại học lên trình độ thạc sĩ 

của ĐHQG-HCM; 

- Người tốt nghiệp đại học 

có chứng chỉ quốc tế 

GMAT (Graduate 

Management Admission 

Test), GRE (The Graduate 

Record Examination) hoặc 

đạt kỳ thi đánh giá năng 

lực sau đại học của Đại 

học Quốc gia còn trong 

thời gian hiệu lực; 

- Người nước ngoài. 

Thời gian xét tuyển là 24 

tháng tính từ ngày ký văn 

bằng tốt nghiệp hoặc ký 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp đến ngày nộp hồ sơ 

xét tuyển. 

 

TUYỂN THẲNG: người tốt 

nghiệp hoặc có quyết định 

công nhận tốt nghiệp trình 

độ đại học (hoặc trình độ 

bằng  (không tính vào tổng chỉ 

tiêu) 

- Đối với các chương trình đặc biệt: 

+ Chương trình Tài năng ngành 

Khoa học Máy tình và An toàn Thông 

tin: xét tuyển từ những sinh viên đã 

trúng tuyển vào hệ chính quy của 

Trường với điểm số cao, ưu tiên thí 

sinh có giải quốc gia, quốc tế về Tin 

học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng 

Anh,Ngữ văn. 

+ Chương trình Tiên tiến ngành Hệ 

thống Thông tin theo chương trình 

của Đại học Oklahoma State 

University, Hoa Kỳ: học hoàn toàn 

bằng tiếng Anh. 

+ Chương trình chất lượng cao 

ngành Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật 

máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng 

máy tính và truyền thông dữ liệu, An 

toàn thông tin, Thương mại điện tử, 

Công nghệ thông tin (định hướng 

Nhật Bản), Khoa học máy tính. 
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tương đương trở lên) trong 

hệ thống Đại học quốc gia có 

ngành đúng với ngành đăng 

ký tuyển thẳng và có năng 

lực ngoại ngữ theo quy định, 

gồm: 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học 

chính quy (hoặc trình độ 

tương đương trở lên) với 

chương trình đào tạo từ 

150 tín chỉ trở lên; 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học 

chính quy loại giỏi có 

điểm trung bình tích lũy từ 

8.0 trở lên (theo thang 

điểm 10); 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học 

chính quy là thủ khoa của 

ngành; 

- Người tốt nghiệp hoặc có 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học đạt 

giải nhất, nhì, ba các kỳ 

thi Olympic sinh viên 

trong nước và ngoài nước. 

 

Thời gian xét tuyển thẳng là 

24 tháng tính từ ngày ký văn 

bằng tốt nghiệp hoặc ký 

quyết định công nhận tốt 

nghiệp đến ngày nộp hồ sơ 

xét tuyển thẳng. 

 

 

II Mục tiêu 

kiến 

- Theo chuẩn đầu ra được thực 

hiện theo Quy chế giảng dạy 

- Theo chuẩn đầu ra của 

ĐHQG-HCM.có khả năng 

- Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

được quy định trong từng chương trình 

- Về kiến thức và kỹ năng 

nghề nghiệp: được quy 

- Về kiến thức và kỹ năng 

nghề nghiệp: được quy 
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thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ ngoại 

ngữ đạt 

được 

môn ngoại ngữ tiếng Anh của 

ĐHQG-HCM. Có khả năng 

giao tiếp thành thạo với 

người nước ngoài, nghiên 

cứu và dịch thuật các tài liệu 

tiếng Anh. 

 

giao tiếp tiếng Anh, nghiên 

cứu, dịch thuật các tài liệu 

khoa học… 

 

đào tạo của ngành học , bậc học tương 

ứng. 

- Về kỹ năng mềm: tất cả sinh viên đại 

học được đào tạo một số kỹ năng mềm 

như quản lý thời gian, kỹ năng giao 

tiếp,… trong chương trình học. 

- Về  thái độ học tập: 

+ Chấp hành pháp luật của Nhà nước, 

nội quy của Trường 

+ Thực hiện chương trình học tập và 

nghiên cứu khoa học trong thời gian 

quy định. 

+ Trung thực trong học tập, thi, kiểm 

tra và nghiên cứu khoa học. 

+ Đóng học phí đầy đủ và đúng thời 

gian quy định 

+ Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản 

lý, nhân viên của Trường 

+ Không dùng bất cứ áp lực nào đối 

với giảng viên, cán bộ quản lý, 

nhân viên để có kết quả học tập, 

nghiên cứu khoa học theo ý muốn 

chủ quan. 

+ Thường xuyên theo dõi và cập nhật 

thông tin thông báo trên trang web 

của Trường 

+ Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà 

Trường. 

- Về ngoại ngữ: Người học được 

được yêu cầu đạt chuẩn đầu ra theo 

quy định về giảng dạy và học tập 

ngoại ngữ của Trường. 

định trong từng chương 

trình đào tạo của ngành 

học , bậc học tương ứng. 

- Về kỹ năng mềm: tất cả 

sinh viên đại học được 

đào tạo một số kỹ năng 

mềm như quản lý thời 

gian, kỹ năng giao 

tiếp,… trong chương 

trình học. 

- Về  thái độ học tập: 

+ Chấp hành pháp luật 

của Nhà nước, nội quy 

của Trường 

+ Thực hiện chương 

trình học tập và nghiên 

cứu khoa học trong 

thời gian quy định. 

+ Trung thực trong học 

tập, thi, kiểm tra và 

nghiên cứu khoa học. 

+ Đóng học phí đầy đủ 

và đúng thời gian quy 

định 

+ Tôn trọng giảng viên, 

cán bộ quản lý, nhân 

viên của Trường 

+ Không dùng bất cứ áp 

lực nào đối với giảng 

viên, cán bộ quản lý, 

nhân viên để có kết 

quả học tập, nghiên 

cứu khoa học theo ý 

muốn chủ quan. 

+ Thường xuyên theo 

dõi và cập nhật thông 

tin thông báo trên 

trang web của Trường 

+ Giữ gìn và bảo vệ tài 

sản của nhà Trường. 

 

định trong từng chương 

trình đào tạo của ngành 

học , bậc học tương ứng. 

- Về kỹ năng mềm: tất cả 

sinh viên đại học được 

đào tạo một số kỹ năng 

mềm như quản lý thời 

gian, kỹ năng giao 

tiếp,… trong chương 

trình học. 

- Về  thái độ học tập: 

+ Chấp hành pháp luật 

của Nhà nước, nội 

quy của Trường 

+ Thực hiện chương 

trình học tập và 

nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy 

định. 

+ Trung thực trong học 

tập, thi, kiểm tra và 

nghiên cứu khoa học. 

+ Đóng học phí đầy đủ 

và đúng thời gian quy 

định 

+ Tôn trọng giảng viên, 

cán bộ quản lý, nhân 

viên của Trường 

+ Không dùng bất cứ 

áp lực nào đối với 

giảng viên, cán bộ 

quản lý, nhân viên để 

có kết quả học tập, 

nghiên cứu khoa học 

theo ý muốn chủ 

quan. 

+ Thường xuyên theo 

dõi và cập nhật thông 

tin thông báo trên 

trang web của 

Trường 

+ Giữ gìn và bảo vệ tài 

sản của nhà Trường. 
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- Về ngoại ngữ: Người 

học được được yêu 

cầu đạt chuẩn đầu ra 

theo qui định về 

giảng dạy và học tập 

ngoại ngữ của 

Trường. 

III 

Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

- Báo cáo chuyên đề, seminar, 

hội nghị, hội thảo; tiếp xúc, 

trao đổi kinh nghiệm với các 

chuyên gia, nhà khoa học 

trong và ngoài nước. 

Trong quá trình học tập, NCS 

được tham gia hoạt động 

chuyên môn, trợ giảng, 

nghiên cứu, hướng dẫn sinh 

viên thực tập hoặc NCKH tại 

Trường. 

 

- Báo cáo chuyên đề, 

seminar, hội nghị, hội thảo; 

tiếp xúc, trao đổi kinh 

nghiệm với các chuyên gia, 

nhà khoa học trong và 

ngoài nước. 

-  Chính sách hỗ trợ học bổng 

khuyến khích học tập, 

nghiên cứu khoa học 

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một 

cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho 

sinh viên về học tập, sinh hoạt. 

- Phòng Đào tạo hỗ trợ, tư vấn cho người 

học các vấn đề về học vụ. 

- Phòng công tác sinh viên hỗ trợ, tư vấn 

cho người học về các vấn đề sinh hoạt. 

- Dịch vụ dành cho sinh viên đa dạng và 

hầu hết đều có thể thực hiện qua online 

như: xem thông báo, đăng ký học phần, 

đăng ký bảng điểm/các loại giấy xác 

nhận sinh viên, xem điểm, xem học 

phí,…. 

- Trường thường xuyên tổ chức các báo 

cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều 

kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi 

kinh nghiệm với các chuyên gia trong 

và ngoài nước 

- Trường thường xuyên tổ chức các khóa 

huấn luyện kỹ năng mềm, các đợt tham 

quan, kiến tập,…. 

- Có nhiều câu lạc bộ sinh viên hoạt 

động thường xuyên hiệu quả: CLB 

tiếng Anh, CLB võ thuật,… 

- Người học có thể kết nối, thảo luận với 

nhau thông qua diễn đàn. 

- Lãnh đạo nhà Trường luôn sẵn sàng 

lắng nghe mọi góp ý của người học 

thông qua các kênh thông tin như: diễn 

đàn, hộp thư góp ý, email,… 

- Phòng Đào tạo hỗ trợ, tư 

vấn cho người học các 

vấn đề về học vụ. 

- Người học có thể kết 

nối, thảo luận với nhau 

thông qua diễn đàn. 

- Lãnh đạo nhà Trường 

luôn sẵn sàng lắng nghe 

mọi góp ý của người học 

thông qua các kênh 

thông tin như: diễn đàn, 

hộp thư góp ý, email,… 

- Phòng Đào tạo hỗ trợ, tư 

vấn cho người học các 

vấn đề về học vụ. 

- Người học có thể kết 

nối, thảo luận với nhau 

thông qua diễn đàn. 

- Lãnh đạo nhà Trường 

luôn sẵn sàng lắng nghe 

mọi góp ý của người học 

thông qua các kênh 

thông tin như: diễn đàn, 

hộp thư góp ý, email,… 

IV 

Chương 

trình đào 

tạo mà 

nhà 

Các ngành đào tạo hiện nay: 

- Khoa học Máy tính. 

- Công nghệ Thông tin 

Các ngành đào tạo hiện nay: 

-  Khoa học Máy tính. 

-  Công nghệ Thông tin 

Các ngành đào tạo hiện nay: 

- Khoa học máy tính 

- Khoa học máy tính (chất lượng cao) 

- Công nghệ thông tin 

 

- Công nghệ thông tin 
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trường 

thực hiện 
- Hệ thống Thông tin 

- An toàn Thông tin(tuyển 

sinh đợt 2 năm 2020). 

- Khoa học máy tính (chuyên ngành AI) 

- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

(chất lượng cao) 

- Kỹ thuật phần mềm 

- Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) 

- Hệ thống thông tin 

- Hệ thống thông tin (tiên tiến) 

- Hệ thống thông tin (chất lượng cao) 

- Thương mại điện tử 

- Thương mại điện tử (chất lượng cao) 

- Công nghệ thông tin 

- Công nghệ thông tin (chất lượng cao 

định hướng Nhật Bản)  

- Khoa học dữ liệu 

- An toàn thông tin 

- An toàn thông tin (chất lượng cao) 

- Kỹ thuật máy tính 

- Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) 

- Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành hệ 

thống nhúng và IoT) 

- Khoa học máy tính (Chương trình liên 

kết với Đại học Birmingham City do 

Đại học Birmingham City cấp bằng) 

- Mạng máy tính và An toàn thông tin 

(Chương trình liên kết với Đại học 

Birmingham City do Đại học 

Birmingham City cấp bằng) 
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V 

Khả 

năng học 

tập, nâng 

cao trình 

độ sau 

khi ra 

trường 

- Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ học 

viên có thể tiếp tục tự nghiên 

cứu, hướng dẫn  học viên làm 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến 

sĩ và có thể học tiếp nghiên 

cứu ở bậc cao hơn tại các 

trường quốc tế.   

- Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ 

học viên có thể tiếp tục tự 

nghiên cứu và có thể học 

tiếp làm nghiên cứu sinh tại 

Trường hoặc các trường 

quốc tế.   

- Sau khi tốt nghiệp đại học sinh viên có 

thể tiếp tục học cao học và nghiên cứu 

sinh tại Trường hoặc chuyển tiếp đến 

các trường quốc tế   

- Sau khi tốt nghiệp đại 

học sinh viên có thể 

tiếp tục học cao học   

- Sau khi tốt nghiệp đại 

học VB2 sinh viên có 

thể tiếp tục học cao 

học   

VI 

Vị trí 

làm sau 

khi tốt 

nghiệp 

- Tham gia công tác giảng dạy 

và nghiên cứu tại các Trường 

Đại học, Cao Đẳng, các Viện, 

Trung tâm nghiên cứu về IT 

hoặc ứng dụng IT, các cơ 

quan, đơn vị đang nghiên cứu 

và hoạt động trong lĩnh vực 

IT; Chủ trì các nhóm nghiên 

cứu, triển khai về IT hoặc ứng 

dụng IT. 

Giữ vị trí chủ chốt trong các 

công ty phần mềm, phần 

cứng, đặc biệt là các bộ phận 

R&D 

- Tham gia công tác giảng 

dạy và nghiên cứu tại các 

Trường Đại học, Cao Đẳng, 

các Viện, Trung tâm nghiên 

cứu về IT hoặc ứng dụng 

IT, các cơ quan, đơn vị 

đang nghiên cứu và hoạt 

động trong lĩnh vực IT; 

Tham gia hoặc chủ trì các 

nhóm nghiên cứu, triển 

khai về IT hoặc ứng dụng 

IT. 

Giữ vị trí chủ chốt trong các 

công ty phần mềm, phần 

cứng, đặc biệt là các bộ 

phận R&D có khả năng xây 

dựng kế hoạch, lập dự án, tổ 

chức, điều hành và quản lý 

các dự án CNTT, có khả 

năng phát triển nghiên cứu 

sâu ở trình độ Tiến sĩ. 

- Sinh viên tốt nghiệp đại học có thể làm 

việc tại các cơ quan, công ty hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin (về 

phần mềm, phần cứng) hoặc các phòng 

quản lý công nghệ thông tin của các cơ 

quan, công ty hoạt động trong các lĩnh 

vực khác. 

- Sinh viên, học viên tốt nghiệp của 

Trường có tư duy logic và toán học khá 

tốt, do đó có thể làm các công việc đòi 

hỏi tư duy logic và toán học. 

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp cụ thể 

của từng ngành được ghi rõ trong 

chương trình đào tạo của ngành học, 

bậc học tương ứng. 

 

- Sinh viên tốt nghiệp đại 

học có thể làm việc tại 

các cơ quan, công ty 

hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin (về 

phần mềm, phần cứng) 

hoặc các phòng quản lý 

công nghệ thông tin của 

các cơ quan, công ty 

hoạt động trong các lĩnh 

vực khác. 

- Sinh viên tốt nghiệp đại 

học có thể làm việc tại 

các cơ quan, công ty 

hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin (về 

phần mềm, phần cứng) 

hoặc các phòng quản lý 

công nghệ thông tin của 

các cơ quan, công ty 

hoạt động trong các lĩnh 

vực khác. 

  

  

 

 

 

 

 

 


