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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Tên chương trình:  Công nghệ thông tin 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Ngành đào tạo:  Công nghệ thông tin 

Mã số:   52480201 

Loại hình đào tạo:  Chính quy 

(Ban hành theo Quyết định số: 96 /QĐ-ĐHNCT ngày 27 tháng 5 năm 2016 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ) 

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, hồ sơ, quy định mở ngành đào tạo, đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ”; 

Căn cứ Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả 

học tập môn Giáo dục quốc phòng-an ninh; 

Căn cứ Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính 

trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh; 

Căn cứ hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào 

tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Về kiến thức 

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức sau: 

Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại 

cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự 

nhiên; chú trọng vào Toán học là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo. 

Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên 

ngành công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng quan 

trọng của công nghệ thông tin. 
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Kiến thức chuyên ngành: Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh 

viên: kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống 

phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần 

phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; 

kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.  

1.2. Về kỹ năng 

- Nắm vững vai trò Công nghệ thông tin trong các tổ chức. Hiểu được vai trò các 

thành phần của hệ thống thông tin bao gồm con người, quy trình, phần cứng, phần mềm, 

và dữ liệu. 

- Vận dụng các khái niệm về hệ thống để đánh giá, giải quyết các vấn đề xuất 

hiện trong hệ thống thông tin. 

- Phân tích và mô hình hóa quá trình và dữ liệu trong các tổ chức, khả năng xác 

định và cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật, khả năng quản trị dự án, khả năng tích hợp hệ 

thống. 

- Các kỹ thuật thu thập, biến đổi, truyền, và lưu trữ dữ liệu và thông tin. 

1.3. Kỹ năng mềm 

Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống 

và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong 

nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.  

1.4. Về Năng lực 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, 

quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 

- Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống, quản trị bảo mật hệ 

thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào; 

- Có thể làm việc trong dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ 

thông tin; 

- Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại 

các Viện, Trung tâm nghiên cứu vàcác Cơ sở đào tạo; 

- Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học ở trong nước và nước ngoài. 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí cụ thể: 

 Các Cục, Vụ: Cục Công nghệ thông tin, Cục Viễn thông, Cục quản lý phát thanh 

truyền hình và thông tin điện tử, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ tin 

học nghiệp vụ, Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông 

tin và thống kê hải quan, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Bưu chính… 

 Các Viện, Trung tâm: Viện Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ phần mềm 

và nội dung số Việt Nam, Viện Nghiên cứu điện tử - tin học – tự động hóa, Viện Chiến 

lược thông tin và truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn 

cấp máy tính Việt Nam, các Trung tâm Thông tin trực thuộc các Bộ, Tổng cục… 
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 Các Tập đoàn, Tổng công ty: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 

(VNPT), Tập đoàn Viễn thông quân đội (VIETEL), Tổng công ty Truyền thông đa 

phương tiện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTEL), Tập đoàn FPT … và 

các công ty, đơn vị trực thuộc: Công ty Điện toán và truyền số liệu, Công ty Thông tin 

điên tử hàng hải Việt Nam, Các Công ty Viễn thông, liên tỉnh, quốc tế, các Công ty hoạt 

động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin … 

 Các phòng chức năng: Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông, Quản lý 

công nghệ, Khoa học công nghệ, Hệ thống quản trị, An ninh mạng … trực thuộc các Sở 

như: Sở Thông tin và truyền thông, Bưu điện, Sở Khoa học và công nghệ… ở các tỉnh, 

thành phố. 

1.5. Về Hành vi đạo đức 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo 

dự án, say mê khoa học, luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực 

chuyên môn. 

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương 

đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội 

toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước. 

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng 

lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

1.6. Về ngoại ngữ 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ B tiếng Anh 

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề 

nghiệp được đào tạo. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 131 tín chỉ (không bao gồm Giáo 

dục thể chất, Giáo dục quốc phòng  và các môn kỹ năng) 

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

5.1. Quy trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ chính. Học kỳ 

cuối sinh viên sẽ phải thực tập chuyên sâu và thực tập thực tế tại cơ sở. Cuối khóa sinh 

viên làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học thay thế các học phần chuyên ngành thay cho 

khóa luận tốt nghiệp. 

Sinh viên được đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng Quy chế số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2. Công nhận tốt nghiệp 

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học 

chính quy khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế đào tạo theo tín chỉ ban hành kèm 

theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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6.  THANG ĐIỂM: Theo thang điểm tín chỉ 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

7.1. Cấu trúc chương trình 

STT Khối kiến thức Tín chỉ 

1 Kiến thức giáo dục đại cương 33 

2 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, Trong đó: 99 

-  Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành 51 

-  Kiến thức chuyên ngành 48 

 Tổng cộng 132 

7.2. Nội dung chương trình 

7.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 

TT Tên môn học 
Số tín chỉ Số tiết Ghi 

chú Tổng LT TH Tổng LT TH 

1  Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 2  30 30   

2  Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 3  45 45   

3  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30 30   

4  Đường lối cách mạng Đảng CS VN 3 3  45 45   

5  Anh văn căn bản 1 3 3  45 45   

6  Anh văn căn bản 2 3 3  45 45   

7  Anh văn căn bản 3 3 3  45 45   

8  Toán cao cấp 1 3 3  45 45   

9  Toán cao cấp 2 3 3  45 45   

10  Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3  45 45   

11  Tin học căn bản 3 2 1 30 30   

12  Giáo dục thể chất  3  3 90  90  

13  Giáo dục quốc phòng – an ninh 8      165 tiết 

 Học phần tự chọn (chọn 3 TC)        

14  Logic học đại cương 2 2  30 30   

15  Xã hội học đại cương 2 2  30 30   

16  Tâm lý học đại cương 2 2  30 30   

 Tổng 33       
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7.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

7.2.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 

TT Tên môn học 
Số tín chỉ Số tiết Ghi 

chú 
Tổng LT TH Tổng LT TH 

1  Lập trình căn bản 2 2  30 30   

2  Lập trình căn bản – Thực hành 1  1 30  30  

3  Toán rời rạc 1 (Đại số Boole) 3 3  45 45   

4  Toán rời rạc 2 3 3  45 45   

5  Toán rời rạc 3 3 3  45 45   

6  Cấu trúc dữ liệu 3 3  45 45   

7  Cấu trúc dữ liệu – Thực hành 1  1 30  30  

8  Phân tích và thiết kế thuật toán 2 2  30 30   

9  Phân tích và thiết kế thuật toán – Thực hành 1  1     

10  Cơ sở dữ liệu 2 2  30 30   

11  Cơ sở dữ liệu – Thực hành 1  1 30  30  

12  Kiến trúc máy tính 2 2  30 30   

13  Nguyên lý Hệ điều hành 2 2  30 30   

14  Nguyên lý Hệ điều hành – Thực hành 1  1 30  30  

15  Lập trình hướng đối tượng 3 3  45 45   

16  Lập trình hướng đối tượng – Thực hành 1  1 30  30  

17  Mạng máy tính 2 2  30 30   

18  Mạng máy tính – Thực hành 1  1 30  30  

19  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2 2  30 30   

20  Phân tích và thiết kế HTTT – Thực hành 1  1 30  30  

21  Lý thuyết thông tin 3 3  45 45   

22  Quản trị hệ thống 2 2  30 30   

23  Quản trị hệ thống – Thực hành 1  1 30  30  

24  Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2  30 30   

25  Anh văn chuyên ngành CNTT 3 3  45 45   

 Học phần tự chọn (chọn 3 TC)        

26  Ngôn ngữ mô hình hóa (*) 3 3  45 45   

27  Xử lý ảnh (*) 3 3  45 45   

28  Kỹ thuật đồ họa (*) 3 3  45 45   

 Tổng: 51       
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7.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành 

TT Tên học phần 
Số tín chỉ Số tiết Ghi 

chú Tổng LT TH Tổng LT TH 

1  Lập trình Web 2 2  30 30   

2  Lập trình Web – Thực hành 1  1 30  30  

3  Điện toán đám mây 2 2  30 30   

4  Điện toán đám mây – Thực hành 1  1 30  30  

5  Cơ sở dữ liệu phân tán 2 2  30 30   

6  Quản trị mạng 2 2  30 30   

7  Quản trị mạng – Thực hành 1  1 30  30  

8  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 2  30 30   

9  
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Thực 

hành 
1  1 30  30 

 

10  
Phát triển hệ thống thông tin quản 

lý 
3 3  45 45  

 

11  Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu 3 3  45    

12  Các hệ thống phân tán 3 3  45 45   

13  Trí tuệ nhân tạo 3 3  45 45   

14  Đồ án 1 (Đồ án cơ sở) 3  3 135  135  

15  Đồ án 2 (Đồ án chuyên ngành) 3  3 135  135  

16  Thực tập tốt nghiệp 4  4 180  180  

 Học phần tự chọn (chọn 2 TC)        

17  Thương mại điện tử 2  2 60  60  

18  Mạng không dây và di động 2  2 60  60  

 
Khóa luận tốt nghiệp  

(hoặc học thay thế các học phần) 
6  6 270  270 

 

19  Công nghệ web 2 2  60 30 30  

20  Công nghệ web – Thực hành 1       

21  An ninh mạng 3 2 1 60 30 30  

22  An ninh mạng – Thực hành        

23  Quản lý dự án phần mềm 3 3  45 45   

24  Phát triển phần mềm mã nguồn mở 2 2  30 30   

25  
Phát triển phần mềm mã nguồn mở - 

Thực hành 
1  1 30  30 

 

 Tổng : 44       
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8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến) 

HỌC KỲ I 

TT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin 1 
2 2   

2  Anh văn căn bản 1 3 3   

3  Toán cao cấp 1 3 3   

4  Tin học căn bản 3    

5  Giáo dục thể chất 1 (*) 1  1  

6  Giáo dục quốc phòng (*) 8   165 tiết 

7  Chọn 1 trong các học phần sau     

8  Logic học đại cương 

2   

x 

9  Xã hội học đại cương  

10  Tâm lý học đại cương  

Tổng cộng 13    

HỌC KỲ 2 

STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin 2 

3 3   

2  Anh văn căn bản 2 3 3   

3  Toán cao cấp 2 3 3   

4  Lý thuyết xác suất và thống kê Toán 3 3   

5  Toán rời rạc 1 (Đại số Boole) 3 3   

6  Kiến trúc máy tính 2 2   

7  Giáo dục thể chất 2 (*) 1  1  

Tổng cộng 17    

HỌC KỲ 3 

STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam 3 3   

2  Anh văn căn bản 3 3 3   

3  Toán rời rạc 2 3 3   

4  Toán rời rạc 3 3 3   

5  Lập trình căn bản 2 2   
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STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

6  Lập trình căn bản – Thực hành 1  1  

7  Lý thuyết thông tin 3 3   

8  Giáo dục thể chất 3 (*) 1  1  

Tổng cộng 18    

HỌC KỲ 4 

STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2   

2  Cấu trúc dữ liệu 3 3   

3  Cấu trúc dữ liệu – Thực hành 1  1  

4  Phân tích và thiết kế thuật toán 2 2   

5  Phân tích và thiết kế thuật toán – Thực hành 1  1  

5 Cơ sở dữ liệu 2 2   

6  Cơ sở dữ liệu – Thực hành 1  1  

7  Anh văn chuyên ngành CNTT 3    

8  Chọn 1 trong các học phần sau 3    

9  Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3   

10  Xử lý ảnh 3 3   

11  Kỹ thuật đồ họa 3 3   

 Tổng cộng 18    

HỌC KỲ 5 

STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  Lập trình hướng đối tượng 3 3   

2  Lập trình hướng đối tượng – Thực hành 1  1  

3  Nguyên lý Hệ điều hành 2 2   

4  Nguyên lý Hệ điều hành – Thực hành 1  1  

5  Mạng máy tính 2 2   

6  Mạng máy tính – Thực hành 1  1  

7  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 2   

8  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Thực hành 1  1  

9  Phương pháp nghiên cứu khoa học 2    

10  Lập trình web 2 2   

11  Lập trình web – Thực hành 1  1  

Tổng cộng 18    
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HỌC KỲ 6 

STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  Trí tuệ nhân tạo 3 3   

2  Cơ sở dữ liệu phân tán 2 2   

3  Điện toán đám mây 2 2   

4  Điện toán đám mây – Thực hành 1  1  

5  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2 2   

6  Phân tích và thiết kế HTTT – Thực hành 1  1  

7  Quản trị mạng 2 2   

8  Quản trị mạng – Thực hành 1  1  

9  Đồ án 1 (Đồ án cơ sở) 3  3  

Tổng cộng 17    

HỌC KỲ 7 

STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  Quản trị hệ thống 2 2   

2  Quản trị hệ thống – Thực hành 1  1  

3  Phát triển hệ thống thông tin quản lý 3 3   

4  Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu 3 3   

5  Các hệ thống phân tán 3 3   

6  Đồ án 2 (Đồ án chuyên ngành) 3  3  

7  Chọn 1 trong các học phần sau 2    

8  Thương mại điện tử 2  2  

9  Mạng không dây và di động 2  2  

Tổng cộng 17    

HỌC KỲ 8 

STT Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú 

1  Thực tập tốt nghiệp 4  4  

2  
Khóa luận tốt nghiệp 

(Hoặc học thay thế các học phần) 

6  6 
 

3  Công nghệ web 2 2   

4  Công nghệ web – Thực hành 1  1  

5  An ninh mạng 2 2   

6  An ninh mạng – Thực hành 1  1  

7  Quản lý dự án phần mềm 3 3   

8  Phát triển phần mềm mã nguồn mở 2 2   

9  Phát triển phần mềm mã nguồn mở - Thực hành 1  1  

 Tổng 10    



 10 
 

9. HƯƠNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Căn cứ kế hoạch giảng dạy trong Chương trình đào tạo và hướng dẫn đăng ký 

môn học trước mỗi học kỳ, Cố vấn học tập hướng dẫn SV đăng ký môn học. 

- Môn học được giảng dạy theo Đề cương môn học đã được phê duyệt và phải 

được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy 

- Các môn đồ án và các môn thực hành sẽ được chia nhóm tối đa 25SV/1 nhóm, 

các nhóm thực hành sẽ được xếp thời khoá biểu xen kẽ với các giờ lý thuyết. 

- Các môn cơ sở và chuyên ngành phải tuân thủ điều kiện tiên quyết theo ràng 

buộc về chuyên môn được quy định trong phần mô tả vắn tắt nội dung các môn 

học ở trên. 


