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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

MÃ NGHỀ: 6480202 

(Kèm theo quyết định số 484/QĐ-CĐXD-ĐTHTQT, ngày 08 tháng 12  năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh) 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng là 

ngành/nghề chuyên thực hiện các công việc sử dụng thành thạo máy tính trong 

công việc văn phòng; thiết kế lắp ráp, cài đặt, bảo trì hệ thống máy tính và mạng 

hệ thống mạng máy tính; tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho công việc; 

lập kế hoạch kiểm tra – bảo trì – nâng cấp các phần mềm trong hệ thống máy 

tính; tham gia các dự án phát triển phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp; Thiết 

kế, xây dựng và quản trị các hệ thống web ứng dụng trong các lĩnh vực; 

Người làm ngành/nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) có tư 

cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của xã 

hội; có kiến thức và kỹ năng thực hành thao tác sửa chữa, vận hành, bảo trì các 

thiết bị Công nghệ thông tin, quản trị mạng, thiết kế và quản trị websites, thiết 

kế phần mềm vừa và nhỏ, tham gia công tác tổ chức, quản lý kỹ thuật về lĩnh 

vực CNTT. 

 2. Kiến thức 

 - 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; 

các kiến thức cơ bản về pháp luật, tiếng Anh…; 

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

của Khoa học máy tính, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng 

quan trọng của công nghệ thông tin…; 

 - Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho sinh viên những 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; kiến thức về thiết kế đồ họa; thiết 

kế và quản trị Website…; 

 3. Kỹ năng  

 + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; 

 + Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh; 

+ Xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính của hệ 

thống ứng dụng CNTT trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn; 

 + Thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng, website, cơ sở dữ liệu 

phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp; 

 + Xây dựng hệ thống mạng, các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các 

hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp; 

 + Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây; 

 + Bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không 

dây; 

 + Đảm bảo an toàn các hệ thống mạng; 

 + Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - 

phục hồi dữ liệu; 

 + Thiết kế, đồ họa hình ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ 

hoạt động nghề nghiệp. 

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề 

và xử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm 

việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 

+ Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm; 



+ Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển, năng động, tự tin, có khả 

năng tận dụng thời gian và xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống; 

+ Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động; 

+ Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại 

tại các công ty, doanh nghiệp với các vị trí việc làm sau: 

 1. Chuyên viên tư vấn, thiết kế, chuyển giao và kiểm thử phần mềm ứng 

dụng; 

 2. Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; 

 3. Chuyên viên thiết kế và quản trị website; 

 4. Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính; 

 5. Chuyên viên an toàn bảo mật thông tin; 

 6. Chuyên viên thiết kế, đồ họa đa phương tiện; 

 7. Quản trị mạng;       

8. Lập trình viên phần mềm ứng dụng. 

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

+ Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát 

triển kiến thức và kỹ năng nghề; 

+ Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp 

sang các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan; 

+ Có kỹ năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn 

tài nguyên thông tin trên Internet; 

+ Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được 

những phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin./. 
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  

NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

MÃ NGHỀ: 5480202 

(Kèm theo quyết định số 484/QĐ-CĐXD-ĐTHTQT, ngày 08 tháng 12  năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh) 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trình độ trung cấp là 

ngành/nghề chuyên thực hiện các công việc sử dụng thành thạo máy tính trong 

công việc văn phòng; lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và mạng máy tính; tìm 

kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho công việc; bảo trì – nâng cấp các phần 

mềm trong hệ thống máy tính; Thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống web 

ứng dụng trong các lĩnh vực; 

Người làm ngành/nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) có tư 

cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của xã 

hội; có kiến thức và kỹ năng thực hành thao tác sửa chữa, vận hành, bảo trì các 

thiết bị Công nghệ thông tin, quản trị mạng, thiết kế và quản trị websites, thiết 

kế phần mềm vừa và nhỏ, tham gia công tác tổ chức về lĩnh vực CNTT. 

 2. Kiến thức 

 - 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; 

các kiến thức cơ bản về pháp luật, tiếng Anh…; 

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

của Khoa học máy tính, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng 

quan trọng của công nghệ thông tin…; 

 - Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho học sinh những kiến thức liên quan 

đến 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; kiến thức về thiết kế đồ họa, thiết kế và quản trị 

Website…; 

 3. Kỹ năng  

 + Lắp ráp, cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính và mạng máy tính; 

 + Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; 

 + Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản 

lý doanh nghiệp; 

 + Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự 

hướng dẫn của các chuyên gia; 

 + Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm; 

 + Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng 

dụng; 

 + Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề 

và xử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm 

việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 

+ Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm; 

+ Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển, năng động, tự tin, có khả 

năng tận dụng thời gian và xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống; 

+ Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động; 

+ Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại 

tại các công ty, doanh nghiệp với các vị trí việc làm sau: 

 1. Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;  



 2. Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; 

 3. Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính; 

 4. Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng; 

 5. Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;  

 6. Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện. 

 7. Lập trình viên phần mềm ứng dụng.  

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

+ Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát 

triển kiến thức và kỹ năng nghề; 

+ Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp 

sang các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan; 

+ Có kỹ năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn 

tài nguyên thông tin trên Internet; 

+ Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được 

những phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin./. 

 


