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Chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin 

1) Tên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin (Information System) 

2) Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

3) Yêu cầu về kiến thức 

Học viên theo học chương trình đào tạo Thạc sỹ Hệ thống thông tin tại Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu, cập nhật, các 

công nghệ hiện đại về hệ thống thông tin, bao gồm: 

 Các kiến thức nâng cao về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ quản trị CSDL; 

 Các lý thuyết hiện đại về quản trị hệ thống thông tin, quản trị dự án hệ thống thông 

tin, quy trình phát triển hệ thống thông tin; 

 Các kiến thức chuyên sâu, các công nghệ tiên tiến về tri thức, khai phá dữ liệu, hệ 

thống thông minh; 

 Các kiến thức về phát triển, vận hành các hệ thống nhúng; 

 Các nội dung lý thuyết và ứng dụng về an toàn, an ninh hệ thống thông tin. 

4. Yêu cầu về kỹ năng 

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

 Kỹ năng phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống thông tin; 

 Kỹ năng quản trị: quản trị CSDL, quản trị hệ thống thông tin, quản trị dự án hệ thống 

thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin; 

 Kỹ năng thiết kế và phát triển các hệ thống thông minh sử dụng kỹ nghệ dữ liệu và 

tri thức; 

 Kỹ năng tích hợp công nghệ với thực tế quản lý, sản xuất, kinh doanh... xây dựng giải 

pháp ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, tổ chức; 

 Kỹ năng vận dụng các công nghệ, kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành HTTT vào 

thực tế công việc; 

 Kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, cập nhật các kiến thức chuyên sâu, các công nghệ 

mới về máy tính và công nghệ thông tin; 

 Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các bậc phù hợp. 

4.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

 Có kỹ năng phân tích, phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế 

liên quan đến ngành học; 

 Khả năng sáng tạo trong làm việc độc lập, làm việc nhóm, hội nhập trong môi trường 

quốc tế; 

 Sử dụng tốt ngoại ngữ trong công việc và nghiên cứu khoa học (tương đương B1 

Châu Âu). 

5. Yêu cầu về thái độ 
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 Có phẩm chất đạo đức cá nhân như chủ động, linh hoạt, sáng tạo; 

 Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như đam mê nghiên cứu khám phá kiến thức mới, 

có trách nhiệm trong công việc và với cộng đồng; 

 Có phẩm chất đạo đức xã hội như tôn trọng luật pháp, có tinh thần kỷ luật, có lối sống 

trong sáng, lành mạnh. 

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như: 

 Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế Website, gia công, phát triển 

phần mềm…; 

 Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ 

thông tin cho doanh nghiệp; 

 Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường 

học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin; 

 Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 

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

 Có khả năng tiếp tục học ở các bậc học cao hơn (tiến sĩ). 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo. 

 http://www.calu.edu/academics/programs/computer-information-

systems/curriculum/index.htm 

 http://www.nu.edu/OurPrograms/SchoolOfEngineeringAndTechnology/Com

puterScienceAndInformationSystems/Programs/BSInformationSystems.html 

 http://www.uma.edu/academics/programs/cis/ 

 http://ecatalog.calstatela.edu/preview_program.php?catoid=19&poid=7554#o

ption1businesssystems16units 

 http://www.uma.edu/assets/docs/checksheets/2012/Bachelors/BSCIS.pdf 
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