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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý trang bị cho người học một
cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh doanh - quản trị, kế toán - tài chính và
hệ thống thông tin (HTTT).
Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng đến kiến thức công nghệ thông tin
(CNTT) và truyền thông, với kỹ năng thuần thục các công cụ, kỹ thuật, phương pháp
tiếp cận và triết lý cần thiết cho việc tổ chức, thiết kế, tích hợp và ứng dụng thành công
CNTT và truyền thông hiện đại vào tiến trình quản lý và kinh doanh thông minh của các
tổ chức và doanh nghiệp.
Chương trình đào tạo còn trang bị cho người học những kỹ năng mềm cần thiết
như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy - sáng tạo - phân tích phản biện; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm với bản thân và xã hội; khả năng
nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn liên tục và học tập suốt đời.
1.2. Chuẩn đầu ra
Sinh viên chuyên ngành Tin học quản lý khi tốt nghiệp có các năng lực sau:
1.2.1. Kiến thức
Kiến thức cơ bản

1

Mã
CĐR
chuyên
ngành
CĐR1

2

CĐR2

Nắm vững các kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, kinh doanh quản lý, kế toán - tài chính

3

CĐR3

Am hiểu những kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong kinh tế và
kinh doanh.

TT

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản
Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị

Kiến thức chuyên ngành

TT

Mã
CĐR
chuyên
ngành

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành
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1

2

CĐR4

CĐR5

Am hiểu quy trình lập kế hoạch và triển khai các dự án công nghệ
thông tin
Nắm được các nguyên lý căn bản về kỹ thuật lập trình và phát triển
các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau; có cơ sở toán học trong
công nghệ thông tin

3

CĐR6

Nắm bắt được các nguyên lý, cấu trúc và kỹ thuật truyền thông của
hệ thống mạng máy tính; am hiểu các nguyên tắc tổ chức, thiết kế
và quản trị hệ thống mạng máy tính trong tổ chức vừa và nhỏ

CĐR7

Nắm được những kiến thức về việc thu thập, phân tích, xử lý và quản
lý HTTT hỗ trợ ra quyết định trong tổ chức quản lý và kinh doanh

5

CĐR8

Am hiểu các nguyên lý trong tổ chức và thiết kế cơ sở dữ liệu, các
công cụ quản trị, phân tích và khai thác dữ liệu hỗ trợ ra quyết định
trong quản lý và kinh doanh thông minh

6

CĐR9

7

CĐR10

Am hiểu và vận dụng phù hợp các thuật toán tối ưu cho từng bài toán
khác nhau trong thực tiễn

8

CĐR11

Nắm bắt các nguyên lý, công cụ dùng để phân tích, đặc tả, phát triển
và định giá các HTTT

9

CĐR12

Am hiểu các công cụ và kỹ thuật hiện đại trong thiết kế và xây dựng
các website phục vụ các hoạt động quản lý và kinh doanh

4

Am hiểu và phân biệt được các giải pháp và chính sách an toàn thông
tin phù hợp cho các HTTT

Thấu hiểu các kiến thức cơ bản về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu,
10

CĐR13

qui trình xây dựng, cách thức khai thác và các kỹ thuật khai phá dữ
liệu thông dụng nhằm hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và kinh
doanh.

1.2.2. Kỹ năng
Kỹ năng cơ bản

TT

1

Mã
CĐR
chuyên
ngành

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản

CĐR14

Khả năng soạn thảo các loại văn bản, lập kế hoạch công việc đúng
chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục, lắng nghe, hỗ trợ,
chia sẻ thông tin với người khác
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Khả năng làm việc nhóm và năng lực lãnh đạo như: phác thảo, định
2

CĐR15

hướng, điều khiển; khả năng xây dựng và giải quyết mối quan hệ
như: gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ và xử lý xung đột
Kỹ năng tổng hợp và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn, có tư duy

3

CĐR16

4

CĐR17

phê phán, giải quyết vấn đề; Khả năng nghiên cứu độc lập, phát triển
chuyên môn liên tục và học tập suốt đời
Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc
tương đương) trở lên.

Kỹ năng nghề nghiệp

TT

Mã
CĐR
chuyên
ngành

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp

1

CĐR18

Kỹ năng lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, tính khả thi, khả năng quản
lý và lập báo cáo về các dự án CNTT
Khả năng thiết kế, tổ chức, quản trị cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu; khả

2

CĐR19

năng tổng hợp, phân tích và khai phá dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết
định trong môi trường quản lý và kinh doanh thông minh
Kỹ năng đặc tả yêu cầu người dùng, phân tích và thiết kế một HTTT;

3

4

5

CĐR20

lựa chọn, sử dụng và phản biện nhằm đánh giá các phương pháp kỹ
thuật, phù hợp với từng giai đoạn của vòng đời phát triển hệ thống

CĐR21

Khả năng ứng dụng CNTT và truyền thông hiện đại trong phát triển,
tích hợp, triển khai, kiểm thử các HTTT để đáp ứng với các vấn đề
kinh doanh và quản lý

CĐR22

Kỹ năng tư duy, phân tích và phản biện, nhanh chóng nắm bắt và áp
dụng các HTTT khác nhau, phù hợp với bối cảnh tổ chức và doanh
nghiệp, và đề xuất các tiêu chuẩn nhằm đánh giá sự thành công của
hệ thống như vậy.

1.2.3. Thái độ và hành vi
Mã CĐR
TT chuyên
ngành
1

CĐR23

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi
Năng lực thể hiện hành vi và ra quyết định trên cơ sở cân nhắc các yếu
tố đạo đức, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, chuẩn mực chung
của xã hội và lợi ích quốc gia
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Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
2

CĐR24

Có tinh thần trách nhiệm với cá nhân và xã hội; có đạo đức nghề nghiệp
và trong kinh doanh

3

CĐR25

Có thái độ tích cực, tư duy sáng tạo, ý thức đổi mới và vượt khó vươn
lên trong công việc.

1.3. Cơ hội việc làm
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học quản lý:
Có khả năng đảm nhận các công việc sau:
- Phân tích, thiết kế phần mềm và tích hợp HTTT phục vụ hoạt động kinh doanh
và quản lý;
- Kinh doanh, tư vấn và triển khai các sản phẩm và giải pháp CNTT trong kinh
doanh và quản lý;
- Quản trị, phân tích và khai thác kho dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định trong
kinh doanh;
- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm;
- Quản trị mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử và
các hệ thống kinh doanh và quản lý thông minh;
- Tư vấn, quản trị các dự án CNTT, và hoạch định chiến lược CNTT (CIO);
- Ứng dụng CNTT trong truyền thông marketing trực tuyến và hữu tuyến;
- Đảm bảo an toàn và bảo mật HTTT trong doanh nghiệp (CSO);
- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo trong và ngoài
nước.
Trong các tổ chức kinh tế - xã hội và kinh doanh như:
- Các cơ quan, doanh nghiệp chuyên về phát triển, tư vấn, kiểm thử và triển khai
ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT;
- Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và phi chính phủ có ứng dụng CNTT trong
hoạt động sản xuất và điều hành quản lý;
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các viện và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực
quản trị và quản lý.
Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Tin học quản lý có thể tiếp tục theo học chương
trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ
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thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế phát
triển, … trong và ngoài nước.
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