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 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành theo Quyết định số: 248 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 01 tháng 8 năm 2019  

của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng) 

 

Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information Technology) 

Trình độ đào tạo: đại học 
 

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs) 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin có khả năng phân tích, tư vấn, 
thiết kế và triển khai các giải pháp hệ thống thông tin nhằm giải quyết các vấn đề kinh 
doanh, quản lý và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại 
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

a) Về kiến thức 

+ PO1: Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ thông tin và 
Truyền thông.  

+ PO2: Có thể định hướng một số vấn đề hiện đại về Công nghệ thông tin trong 
nước và thế giới. 

b) Về kỹ năng 

+ PO3: Có khả năng lập trình thành thạo và nắm bắt nhanh các công nghệ mới. 

+ PO4: Có thể phân tích, tư vấn, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin 
quản lý. 

c) Về thái độ 

+ PO5: Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc. 

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin sẽ có cơ hội làm việc trong lĩnh 
vực nghề nghiệp sau đây:  

- Tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, dự 
án ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), các dự án thương mại điện tử tại các 
công ty cung cấp giải pháp phần mềm.  

- Vận hành, khai thác, quản lý và phát triển các dự án hệ thống thông tin, dự án 
ERP, các dự án thương mại điện tử tại các doanh nghiệp sử dụng giải pháp.  

- Phân tích, khai thác dữ liệu; thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, 
ngân hàng, kế toán; quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết 
định trong quản lý mô hình doanh nghiệp.  

- Lập trình viên, kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm trong các công ty 
phần mềm hoặc tham gia vào các bộ phận IT (Information Technology) trong doanh 
nghiệp.  
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- Tiếp tục học nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học, bổ sung vào đội ngũ 
giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp 
chuyên nghiệp. 

1.4. Trình độ ngoại ngữ, tin học 

Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 (theo khung tham chiếu chung châu Âu 
CEFR) hoặc tương đương. 

1.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu độc lập một số vấn đề liên quan đến lĩnh 
vực công nghệ thông tin và truyền thông. 

- Có khả năng học tập nâng cao ở các trình độ sau đại học. 

- Có khả năng nâng cao trình độ để đảm nhận những công việc chuyên môn về 
quản trị, tư vấn các dự án công nghệ thông tin. 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs) 

2.1. Kiến thức 

 - PLO1: Có khả năng áp dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. 

 - PLO2: Có khả năng khai thác, vận hành các thiết bị Công nghệ thông tin và 
mạng máy tính. 

- PLO3: Có khả năng thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin và mạng máy 
tính. 

- PLO4: Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành, các kỹ thuật và công 
nghệ thông tin để giải quyết các bài toán thực tế. 

- PLO5: Có khả năng phát triển những sản phẩm phần mềm mới. 

2.2. Kỹ năng 

 - PLO6:  Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả. 

 - PLO7: Có khả năng giao tiếp hiệu quả. 

- PLO8: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong lĩnh vực Công 
nghệ thông tin. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 - PLO9: Có đạo đức nghề nghiệp. 

 - PLO10: Có khả năng học tập suốt đời. 

3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mục tiêu (POs) 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PO1 x x x x x     x 

PO2 x x x x x x    x 

PO3  x x x x x    x 

PO4 x x x x x      

PO5 x x x x x x x x x  
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4. Bản đối sánh và tham chiếu các nội dung về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra 
của chương trình đào tạo được nhà trường tham khảo từ các chương trình, tài 
liệu chuẩn quốc tế: 

STT Các nội dung 

ĐH KHTN-
ĐHQG TP 

HCM/ Ngành 
CNTT 

ĐH CNTT-
ĐHQG TP 

HCM/ Ngành 
KHMT 

ĐH CN TP 
HCM/  

Ngành HTTT  

1 Mục tiêu đào tạo 

PO1 
Có kiến thức cơ bản và 
chuyên sâu về lĩnh vực 
CNTT & Truyền thông.  

Có kiến thức cơ 
bản và chuyên 
sâu về lĩnh vực 
CNTT 

 

Có kiến thức 
cơ bản và 
chuyên sâu về 
lĩnh vực 
CNTT 

PO2 
Có thể định hướng một số 
vấn đề hiện đại về CNTT 
của thế giới. 

 

Có thể định 
hướng một số 
vấn đề hiện đại 
về CNTT  

Có thể định 
hướng một số 
vấn đề hiện 
đại về CNTT  

PO3 
Có khả năng lập trình 
thành thạo và nắm bắt 
nhanh các công nghệ mới. 

Có khả năng 
lập trình thành 
thạo và nắm bắt 
nhanh các công 
nghệ mới. 

Có khả năng 
lập trình thành 
thạo và nắm 
bắt nhanh các 
công nghệ mới. 

 

PO4 
Có thể phân tích, tư vấn, 
thiết kế và triển khai các 
hệ thống CNTT. 

Có thể phân 
tích, tư vấn, 

thiết kế các hệ 
thống CNTT 

Có thể phân 
tích, tư vấn, 

thiết kế các hệ 
thống CNTT 

Có thể phân 
tích, tư vấn, 

thiết kế các hệ 
thống CNTT 

PO5 
Có tác phong làm việc 
khoa học, nghiêm túc 

Có tác phong 
làm việc khoa 
học 

Có tác phong 
làm việc khoa 
học 

Có tác phong 
làm việc khoa 
học 

2 Chuẩn đầu ra 

PLO1 

Có khả năng áp dụng kiến 
thức về khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội trong lĩnh 
vực CNTT. 

Có khả năng 
vận dụng dụng 

kiến thức về 
KHTN-XH 

trong lĩnh vực 
CNTT 

 

Có khả năng 
vận dụng 
dụng kiến 

thức về 
KHTN-XH 

trong lĩnh vực 
CNTT&TT 

PLO2 
Có khả năng khai thác, vận 
hành các thiết bị CNTT và 
mạng máy tính 

Có khả năng 
khai thác, vận 
hành các thiết 
bị CNTT 

Có khả năng 
khai thác, vận 
hành các thiết 
bị CNTT&TT 

Có khả năng 
khai thác, vận 
hành các thiết 
bị CNTT 

PLO3 Có khả năng thiết kế và 
xây dựng các HTTT và 

Có khả năng 
thiết kế và xây 

Có khả năng 
thiết kế và xây 

Có khả năng 
thiết kế và xây 
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STT Các nội dung 

ĐH KHTN-
ĐHQG TP 

HCM/ Ngành 
CNTT 

ĐH CNTT-
ĐHQG TP 

HCM/ Ngành 
KHMT 

ĐH CN TP 
HCM/  

Ngành HTTT  

mạng máy tính dựng các HTTT  dựng các 
HTTT và hệ 
thống mạng 
máy tính 

dựng các 
HTTT  

PLO4 

Có khả năng áp dụng kiến 
thức chuyên ngành, các kỹ 
thuật và công nghệ thông 
tin để giải quyết các bài 
toán thực tế. 

Có khả năng áp 
dụng kiến thức 
chuyên ngành 
vào giải quyết 

bài toán thực tế 

Có khả năng áp 
dụng kiến thức 
chuyên ngành 
vào giải quyết 

bài toán thực tế 

Có khả năng 
áp dụng kiến 
thức chuyên 

ngành vào giải 
quyết bài toán 

thực tế 

PLO5 
Có khả năng phát triển 
những sản phẩm phần 
mềm mới 

 

Có khả năng 
phát triển phần 
mềm mới 

Có khả năng 
phát triển 
những sản 
phẩm phần 
mềm mới 

PLO6 
Có khả năng làm việc 
nhóm hiệu quả. 

Có khả năng 
làm việc nhóm 
hiệu quả 

Có khả năng 
làm việc nhóm 
hiệu quả 

 

PLO7 
Có khả năng giao tiếp hiệu 
quả 

Có khả năng 
giao tiếp hiệu 
quả 

Có khả năng 
giao tiếp hiệu 
quả 

Có khả năng 
giao tiếp hiệu 
quả 

PLO8 
Có khả năng sử dụng 
ngoại ngữ trong giao tiếp 
và trong lĩnh vực CNTT 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 
trong lĩnh vực 

CNTT 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 
trong lĩnh vực 

CNTT 

Có khả năng 
sử dụng ngoại 
ngữ trong lĩnh 

vực CNTT 

PLO9 Có đạo đức nghề nghiệp. 
Có đạo đức 

nghề nghiệp. 
 

Có đạo đức 
nghề nghiệp. 

PLO10 
Có khả năng học tập suốt 
đời. 

Có khả năng 
học tập suốt đời 

Có khả năng 
học tập suốt 
đời 

Có khả năng 
học tập suốt 
đời 

             HIỆU TRƯỞNG 
         (Đã ký) 


