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Biểu mẫu 17 

(Ban hành kèm theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 

 năm học 2018-2019 
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Các ngành đào tạo (06 ngành) 

1. Ngành Kế toán 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

❖ Điều kiện tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét 

tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết 

quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập 

năm lớp 12 đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy.   

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt 

được 

❖ Kiến thức  

-  Có hiểu biết vững chắc về khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội và nhân văn.      

-  Có hiểu biết về lý luận chính trị; Có kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước. 

-  Hiểu được những lý luận cơ bản về kế toán.  

-  Hiểu được các quy trình kế toán, tài chính cũng như kiến 

thức nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý được các tình huống kế toán 

phát sinh trong thực tế.  

-  Hiểu được kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động, 

hiểu được về các hoạt động thuế và tư vấn thuế. 

-  Có trình độ Tin học tương đương trình độ B, sử dụng thành 

thạo các phần mềm kế toán như Misa, Peachtree, Exel… 

❖ Kỹ năng  

-  Tổ chức và điều hành được công tác kế toán, kiểm toán  tại 

các tổ chức kinh tế.  

-  Biết vận dụng các phần mềm chuyên dụng của ngành Kế 

toán để ghi nhận, lập sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và phân 

tích tài chính tại tổ chức kinh tế.   
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-  Biết sử dụng công nghệ thông tin để thu nhận, xử lý và 

truyền đạt thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác.  

-  Biết làm việc độc lập, sáng tạo; Có phương pháp làm việc 

khoa học, biết vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản để phân 

tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thuộc 

chuyên ngành được đào tạo.  

-  Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn 

bằng tiếng Anh. 

-  Có kỹ năng về giao tiếp và truyền thông, có kỹ năng làm 

việc nhóm, diễn thuyết trước công chúng, kỹ năng tổ chức, quản 

lý điều hành, khả năng hội nhập trong môi trường quốc tế. 

❖ Thái độ, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

-  Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui 

định của tổ chức làm việc. 

-  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm 

vụ xác định.  

-  Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo 

vệ được quan điểm cá nhân trong quá trình đàm phán, thực hiện 

các giao dịch trong hoạt động sản xuất - thương mại - dịch vụ. 

 -  Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá 

và cải thiện hiệu quả các hoạt động kinh doanh sản xuất - 

thương mại - dịch vụ.  

❖ Trình độ ngoại ngữ  

-   Có năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra B1 theo Khung năng 

lực ngoại ngữ của Việt Nam.  

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Phổ biến cho sinh viên đầy đủ các quy chế, quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường để người học nắm bắt 

được các quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập và sinh hoạt. Các 

buổi phổ biến quy chế, quy định, kết hợp với đối thoại giữa Nhà 

trường và sinh viên được thực hiện thông qua Tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa học, năm học. Sổ tay sinh viên cung cấp đầy 

đủ các thông tin cần thiết cho người học. 

- Lãnh đạo các khoa, Phòng, ban cũng như đội ngũ giảng 

viên, chuyên viên thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giải đáp 

thắc mắc cho sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập và 
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kiểm tra thi, tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tọa đàm về học tập, 

nghiên cứu khoa học, cơ hội về nghề nghiệp, việc làm.  

 -  Các phong trào của Đoàn - Hội: Học tập và trải nghiệm thực 

tế luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo tại ĐẠI 

HỌC GIA ĐỊNH. Nhà trường luôn tạo cơ hội và khuyến khích 

người học tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế 

nhằm phát triển toàn diện bản thân. Nhiều câu lạc bộ học thuật 

và giải trí đang hoạt động hiệu quả trong cộng đồng sinh viên.  

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà 

trường thực hiện 

https://giadinh.edu.vn/dao-tao  

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

- Có khả năng học tiếp lên trình độ sau đại học tại các 

trường trong và ngoài nước. 

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

-  Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, quản lý, 

đào tạo… với vai trò là chuyên viên kế toán, kiểm toán và tài 

chính;   

- Có đủ khả năng tổ chức, điều hành công tác kế toán, kiểm 

toán và tài chính thuộc các cấp độ khác nhau;  

- Có khả năng hoạch định chính sách kế toán – kiểm toán 

hoặc kế toán - tài chính, kế toán -ngân hàng, tham gia nghiên 

cứu soạn thảo chế độ kế toán - kiểm toán, kế toán – tài chính, kế 

toán - ngân hàng  tại các cơ sở sản xuất và tổ chức kinh tế; 

 - Tham gia giảng dạy hay nghiên cứu về ngành Kế toán ở 

các tổ chức đào tạo, nghiên cứu.  

2. Ngành Quản trị kinh doanh 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

❖ Điều kiện tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét 

tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết 

quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học 

tập năm lớp 12 đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính 

quy.   
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II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, thái 

độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

❖ Kiến thức  

-  Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng 

trong phạm vi của ngành đào tạo Quản trị kinh doanh.  

-   Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị 

và pháp luật: lập hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc thành lập và 

hoạt động doanh nghiệp, quản trị các nguồn lực phục vụ tại các 

doanh nghiệp sản xuất - thương mại - dịch vụ. 

 -   Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công 

việc trong hoạt động sản xuất - thương mại - dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

 -   Kiến thức về thiết lập các chính sách liên quan đến chất 

lượng, nguồn lực,  marketing, tài chính cho doanh nghiệp.  

-  Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên 

môn liên quan đến nghiên cứu, hoạch định, thực hiện và kiểm 

soát chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

❖ Kỹ năng  

-  Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức 

tạp trong các doanh nghiệp sản xuất - thương mại - dịch vụ.  

-  Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và 

cho người khác ở các lĩnh vực: ngoại thương, hàng không, 

logistics, nhân sự,...  

-  Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp 

thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay 

đổi đối với các hoạt động kinh doanh sản xuất - thương mại - 

dịch vụ 

 -  Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn 

thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm đội 

với các hoạt động kinh doanh sản xuất thương mại - dịch vụ.  

-  Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại 

nơi làm việc; truyền tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc 

thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp đối với các hoạt 

động kinh doanh sản xuất - thương mại - dịch vụ. 

❖ Thái độ, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

-  Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều 

kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm 

đối với nhóm.  
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-  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm 

vụ xác định.  

-  Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo 

vệ được quan điểm cá nhân trong quá trình đàm phán, thực hiện 

các giao dịch trong hoạt động sản xuất - thương mại - dịch vụ. 

 -  Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá 

và cải thiện hiệu quả các hoạt động kinh doanh sản xuất - 

thương mại - dịch vụ.  

❖ Trình độ ngoại ngữ  

-   Có năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra B1 theo Khung 

năng lực 6 bậc ngoại ngữ của Việt Nam.  

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Phổ biến cho sinh viên đầy đủ các quy chế, quy định của 

Bộ Giáo dục và  

 Đào tạo, của Nhà trường để người học nắm bắt được các 

quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập và sinh hoạt. Các buổi phổ 

biến quy chế, quy định, kết hợp với đối thoại giữa Nhà trường và 

sinh viên được thực hiện thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa học, năm học. Sổ tay sinh viên cung cấp đầy đủ các thông 

tin cần thiết cho người học. 

-  Lãnh đạo các khoa, Phòng, ban cũng như đội ngũ giảng 

viên, chuyên viên thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giải đáp thắc 

mắc cho sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập và kiểm 

tra thi, tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tọa đàm về học tập, nghiên 

cứu khoa học, cơ hội về nghề nghiệp, việc làm.  

 -  Các phong trào của Đoàn - Hội: Học tập và trải nghiệm 

thực tế luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào Nhà 

trường luôn tạo cơ hội và khuyến khích người học tham gia các 

hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế nhằm phát triển toàn diện 

bản thân. Nhiều câu lạc bộ học thuật và giải trí đang hoạt động 

hiệu quả trong cộng đồng sinh viên.  

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

https://giadinh.edu.vn/dao-tao   

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

- Có khả năng học tiếp lên trình độ sau đại học tại các 

trường trong và ngoài nước.   
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VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

-  Chuyên viên lập kế hoạch phòng kinh doanh, phòng vật 

tư, đảm bảo chất lượng...  

-  Chuyên viên quản lý bán hàng và quản trị marketing,. 

-  Chuyên viên hành chính -  nhân sự  

-  Chuyên viên xuất nhập khẩu, hải quan,... 

-  Chuyên viên logistics, giao nhận, vận tải,...  

-  Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên 

cứu trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh.   

3. Ngành Tài chính – Ngân hàng 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

❖ Điều kiện tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét 

tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết 

quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập 

năm lớp 12 đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy.   

II 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Kiến thức  

-  Có hiểu biết về lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc  

phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.   

-  Hiểu được những lý luận cơ bản về tài chính và ngân hàng. 

Có kiến thức đầy đủ để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.  

-  Hiểu được nguyên lý và kế toán tài chính áp dụng trong doanh 

nghiệp, tài chính doanh nghiệp chuyên sâu, đầu tư tài chính, 

nguyên lý và các mô hình thẩm định giá tài sản cũng như doanh 

nghiệp, kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu trong ngân hàng như 

thẩm định tín dụng và thanh toán quốc tế, marketing ngân hàng, 

quản lý tài chính ngân hàng và xử lý được các tình huống phát 

sinh trong thực tế tại doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.   

-  Có trình độ Tin học tương đương trình độ B, sử dụng thành 

thạo các công cụ để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực Tài 

chính Ngân hàng… 
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❖ Kỹ năng  

-   Tổ chức và điều hành được công tác quản lý tài chính tại các 

doanh nghiệp, nắm vững các nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu áp 

dụng trong các ngân hàng và điều hành được công tác quản lý 

ngân hàng thương mại hiện đại.  

- Hiểu và phân tích báo cáo tài chính công ty, dự báo tài chính 

công ty. Biết phân tích thị trường chứng khoán dưới góc độ cơ 

bản và kỹ thuật, từ đó tư vấn cho nhà đầu tư  thiết kế được danh 

mục đầu tư tối ưu. 

 - Vận dụng các công cụ để hổ trợ phân tích giá chứng khoán, 

giá bất động sản, định giá trị tài sản và doanh nghiệp. Biết xây 

dựng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư, thiết kế dòng tiền hổ 

trợ công tác thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp.  

- Biết sử dụng công nghệ thông tin để thu nhận, xử lý và truyền 

đạt thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác; Biết làm việc độc 

lập, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học; Biết vận dụng 

các kiến thức khoa học cơ bản để phân tích và giải quyết những 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thuộc chuyên ngành được đào 

tạo.  

- Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng 

tiếng Anh.  

- Có kỹ năng về giao tiếp và truyền thông, có kỹ năng làm việc 

nhóm, diễn thuyết trước công chúng, kỹ năng tổ chức, quản lý 

điều hành, khả năng hội nhập trong môi trường quốc tế. 

❖ Thái độ, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

-  Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui 

định của tổ chức làm việc.  

- Hình thành được ở bản thân ý thức kỷ luật, có tinh thần trách 

nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề và tự tin 

trong công việc.  

- Hình thành được ở bản thân nhân cách sống của người công 

dân, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, môi trường, văn 

hóa, lịch sử của dân tộc và cộng cộng.  

❖ Trình độ ngoại ngữ  

-   Có năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra B1 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam.  
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III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Phổ biến cho sinh viên đầy đủ các quy chế, quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường để người học nắm bắt 

được các quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập và sinh hoạt. Các 

buổi phổ biến quy chế, quy định, kết hợp với đối thoại giữa Nhà 

trường và sinh viên được thực hiện thông qua Tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa học, năm học. Sổ tay sinh viên cung cấp đầy 

đủ các thông tin cần thiết cho người học. 

-  Lãnh đạo các khoa, Phòng, ban cũng như đội ngũ giảng 

viên, chuyên viên thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giải đáp thắc 

mắc cho sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập và kiểm 

tra thi, tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tọa đàm về học tập, nghiên 

cứu khoa học, cơ hội về nghề nghiệp, việc làm.  

 -  Các phong trào của Đoàn - Hội: Học tập và trải nghiệm 

thực tế luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo tại 

Trường. Nhà trường luôn tạo cơ hội và khuyến khích người học 

tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế nhằm phát 

triển toàn diện bản thân. Nhiều câu lạc bộ học thuật và giải trí 

đang hoạt động hiệu quả trong cộng đồng sinh viên.  

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

https://giadinh.edu.vn/dao-tao   

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

- Có khả năng học tiếp lên trình độ sau đại học tại các 

trường trong và ngoài nước.   

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

-  Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, quản lý, 

đào tạo… với vị trị là chuyên viên tài chính;  

-  Các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư với vị trí chuyên 

viên môi giới, chuyên viên phân tích; chuyên viên thẩm định 

giá;  

-  Các ngân hàng thương mại với vị trí giao dịch viên, 

chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên tín dụng, thanh 

toán quốc tế;  

 -  Có đủ khả năng tổ chức, điều hành công tác quản lý tài 

chính ở các cấp độ khác nhau.  
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-  Có đủ khả năng thực hiện các nghiệp vụ giao dịch và tín 

dụng cũng như thánh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại.  

-  Có khả năng hoạch định dự báo tài chính công ty, nghiệp 

vụ ngân hàng chuyên sâu.   

-  Tham gia giảng dạy hay nghiên cứu về ngành Tài chính 

Ngân hàng ở các tổ chức đào tạo và nghiên cứu.  

4. Ngành Kỹ thuật phần mềm 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

❖ Điều kiện tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét 

tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết quả 

kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm 

lớp 12 đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy.   

II 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Kiến thức  

-  Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân 

văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc 

phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất.  

- Vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao để xây dựng các 

phần mềm ứng dụng, vận dụng các kiến thức về hệ thống thông 

tin để thiết kế và phát triển các hệ thống quản lý dữ liệu, thông 

tin. Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính để triển khai, giám 

sát và quản trị hệ thống mạng máy tính và truyền thông.  

- Khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao ngành 

công nghệ thông tin phục vụ cho công việc: quy trình phát triển 

phần mềm, kỹ năng vận dụng các công cụ  phần mềm vào việc 

hỗ trợ phát triển phần mềm khác. 

❖ Kỹ năng  

-  Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp. 

Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin như: phát triển hệ thống phần mềm. 

-  Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho 

người khác. Có khả năng tham gia các nhóm khởi nghiệp dựa 

trên kiến thức được học về khởi nghiệp trong chương trình đào 

tạo và kiến thức về ngành công nghệ thông tin.  
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-  Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình. Có khả năng thử nghiệm, 

nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra giải pháp sáng tạo. 

 - Kỹ năng đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn 

thành của cá nhân và của các thành viên trong nhóm dự án liên 

quan đến công nghệ thông tin.  

-  Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo 

luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công 

cụ và phương tiện hiện đại. 

❖ Thái độ, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

-  Kỹ sư Kỹ thuật Phần mềm có năng lực xây dựng, lập dự án, 

thiết kế phát triển các phần mềm, ứng dụng và các hệ thống/ sản 

phẩm/ giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin 

trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.   

- Năng lực hướng dẫn, giám sát, tham gia cài đặt, triển khai các 

hệ thống, sản phẩm, giải pháp về hệ thống phần mềm, hệ thống 

thông tin, mạng truyền thông, các giải pháp công nghệ đảm bảo 

an toàn an ninh cho mạng máy tính.   

- Khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có 

thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. Khả năng lập kế hoạch, điều 

phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các 

hoạt động.  

- Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ 

thuật, tham gia xây dựng dự án phần mềm, hệ thống thông tin, 

mạng máy tính và an ninh thông tin.  

❖ Trình độ ngoại ngữ  

-   Có năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra B1 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam.  

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Phổ biến cho sinh viên đầy đủ các quy chế, quy định của 

Bộ Giáo dục và  

 Đào tạo, của Nhà trường để người học nắm bắt được các 

quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập và sinh hoạt. Các buổi phổ 

biến quy chế, quy định, kết hợp với đối thoại giữa Nhà trường và 

sinh viên được thực hiện thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa học, năm học. Sổ tay sinh viên cung cấp đầy đủ các thông tin 

cần thiết cho người học. 
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-  Lãnh đạo các khoa, Phòng, ban cũng như đội ngũ giảng viên, 

chuyên viên thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc 

cho sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập và kiểm tra thi, 

tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tọa đàm về học tập, nghiên cứu 

khoa học, cơ hội về nghề nghiệp, việc làm.  

 -  Các phong trào của Đoàn - Hội: Học tập và trải nghiệm thực 

tế luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo tại Trường. 

Nhà trường luôn tạo cơ hội và khuyến khích người học tham gia 

các hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế nhằm phát triển toàn 

diện bản thân. Nhiều câu lạc bộ học thuật và giải trí đang hoạt động 

hiệu quả trong cộng đồng sinh viên.  

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

https://giadinh.edu.vn/dao-tao   

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

- Có khả năng học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường 

trong và ngoài nước.   

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

-  Kỹ sư tư vấn thiết kế, phát triển các phần mềm 

-  Kỹ sư tư vấn và thiết kế các giải pháp công nghệ thông tin. 

5. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

❖ Điều kiện tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét tuyển 

theo 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 

đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy.   

II 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Kiến thức  

-  Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân 

văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc 

phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. Hiểu rõ, 

đúng vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư an toàn thông tin với 

tổ chức doanh nghiệp và quốc gia.  

 - Kiến thức cơ bản và nâng cao ngành an toàn thông tin phục vụ 

cho công việc. 

  - Đánh giá cơ sở an toàn thông tin, an toàn dữ liệu, vận dụng các 

kiến thức an toàn dữ liệu để xây dựng các phần mềm ứng dụng, 
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vận dụng được các kiến thức cơ bản về mã hóa, ứng dụng mã hóa, 

vận dụng các bộ tiêu chuẩn về an toàn thông tin trong phân tích, 

đánh giá các hệ thống thông tin theo các cấp độ an toàn khác nhau, 

vận dụng các mô hình đánh giá rủi ro, đảm bảo độ tin cậy cho các 

hệ thống thông tin, phát triển các ứng dụng có tính an toàn cao. 

- Biết các kỹ thuật phòng thủ và tấn công trên không gian mạng, 

các biện pháp phát hiện, ngăn chặn tấn công, các phương thức bảo 

vệ đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin. Biết phương pháp thiết 

kế hệ thống mạng an toàn và bảo mật, các biện pháp và cách thức 

sử dụng hữu hiệu các công cụ giám sát hoạt động, kiểm tra lỗ hổng 

của hệ thống thông tin. Biết thiết kế và phát triển các ứng dụng 

trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin: các hệ thống đảm bảo 

truyền tin an toàn; hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trái 

phép; rà soát và quét lỗ hổng bảo mật của các hệ thống thông tin 

và truyền thông; tìm và diệt virus, các phần mềm độc hại, mã độc; 

để phục vụ cho việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

-  Biết các kỹ năng về điện tử kết hợp ứng dụng vào thế giới IoT, 

kiến thức lắp đặt Switch, Router trong môi trường mạng phức tạp 

với cấu trúc LAN, WAN của Cisco, đồng thời quản trị hệ thống 

máy chủ trong môi trường mạng doanh nghiệp trên nền tảng 

Windows Server, Linux và Cloud. 

❖ Kỹ năng  

-  Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp. Lập 

luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin như: phát triển hệ thống phần mềm. 

-  Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho 

người khác. Có khả năng tham gia các nhóm khởi nghiệp dựa trên 

kiến thức được học về khởi nghiệp trong chương trình đào tạo và 

kiến thức về ngành công nghệ thông tin.  

-  Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình. Có khả năng thử nghiệm, 

nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra giải pháp sáng tạo. 

 - Kỹ năng đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành 

của cá nhân và của các thành viên trong nhóm dự án liên quan đến 

công nghệ thông tin.  

-  Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, 

đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và 

phương tiện hiện đại. 
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❖ Thái độ, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

-  Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp. Lập 

luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong an toàn thông 

tin, bảo mật thông tin của hệ thống tin học.  

-  Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho 

người khác. Có khả năng tham gia các nhóm khởi nghiệp dựa trên 

kiến thức được học về khởi nghiệp trong chương trình đào tạo và 

kiến thức về ngành An toàn thông tin.  

-  Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình. Có khả năng thử nghiệm, 

nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra giải pháp sáng tạo.  

-  Kỹ năng đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành 

của cá nhân và của các thành viên trong nhóm dự án liên quan đến 

an toàn thông tin.  

-  Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, 

đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và 

phương tiện hiện đại.   

❖ Trình độ ngoại ngữ  

-   Có năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra B1 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam.  

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Phổ biến cho sinh viên đầy đủ các quy chế, quy định của Bộ 

Giáo dục và  

 Đào tạo, của Nhà trường để người học nắm bắt được các quyền 

lợi và nghĩa vụ trong học tập và sinh hoạt. Các buổi phổ biến quy 

chế, quy định, kết hợp với đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên 

được thực hiện thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, 

năm học. Sổ tay sinh viên cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết 

cho người học. 

-  Lãnh đạo các khoa, Phòng, ban cũng như đội ngũ giảng viên, 

chuyên viên thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc 

cho sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập và kiểm tra thi, 

tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tọa đàm về học tập, nghiên cứu 

khoa học, cơ hội về nghề nghiệp, việc làm.  

 -  Các phong trào của Đoàn - Hội: Học tập và trải nghiệm thực tế 

luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo Trường. Nhà 

trường luôn tạo cơ hội và khuyến khích người học tham gia các 
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hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế nhằm phát triển toàn diện 

bản thân. Nhiều câu lạc bộ học thuật và giải trí đang hoạt động 

hiệu quả trong cộng đồng sinh viên.  

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

https://giadinh.edu.vn/dao-tao  

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

- Có khả năng học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường 

trong và ngoài nước.   

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

-  Kỹ sư thiết kế, phát triển, giám sát triển khai các hệ thống đảm 

bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin, mạng máy tính và hạ tầng 

truyền thông.  

-  Kỹ sư nghiên cứu lý thuyết, xây dựng mô hình ý tưởng, thiết kế 

và phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông 

tin: các hệ thống đảm bảo truyền tin an toàn; hệ thống phát hiện và 

ngăn chặn xâm nhập trái phép; rà soát và quét lỗ hổng bảo mật của 

các hệ thống thông tin và truyền thông; tìm và diệt virus, các phần 

mềm độc hại, mã độc.  

- Cán bộ nghiên cứu-giảng dạy tại các trung tâm đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về báo chí và truyền thông đại chúng.  

-  Kỹ sư vận hàng, bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin.  

-  Kỹ sư kiểm định, đánh giá an toàn, an ninh hệ thống.  

6. Ngành Ngôn ngữ anh 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

❖ Điều kiện tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét 

tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết quả 

kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm 

lớp 12 đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy.   

II 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Kiến thức  

- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng 

trong phạm vi của ngành đào tạo  
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-  Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và 

pháp luật.  

-  Nắm vững kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ chí 

minh, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  

-  Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc: 

Tin học đại cương, các phần mềm như Excel, Word, 

Powerpoint…  

-  Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình 

trong lĩnh vực giảng dạy, biên phiên dịch.   

-  Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên 

môn. 

❖ Kỹ năng  

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho 

người khác.  

-  Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay 

thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.  

-  Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và 

kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.  

-  Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi 

làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực 

hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. 

❖ Thái độ, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm  

- Có lập trường chính trị cương định và phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp đúng đắn, sẵn sàng đảm nhận  mọi công việc chuyên môn 

phù hợp.  

-  Có ý thức làm việc chuyên nghiệp và có năng lực dẫn dắt về 

chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo.  

-  Có năng lực sáng tạo, đưa ra kế hoạch và tổ chức công việc 

một cách độc lập.  

-  Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng 

nhu cầu cá nhân và xã hội để có thể tiếp nhận những vị trí quản 

lý ở các cơ quan, doanh nghiệp. 

 -  Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường 

làm việc khác nhau. 
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 -  Có năng lực điều phối và phát huy trí tuệ tập thể.   

 -  Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.   

❖ Trình độ ngoại ngữ  

-   Sử dụng tốt 4 kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết đạt trình 

độ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trong giao 

tiếp và công việc.  

- Sử dụng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của ngoại ngữ 2 đạt mức 

độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam..  

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Phổ biến cho sinh viên đầy đủ các quy chế, quy định của Bộ 

Giáo dục và  

 Đào tạo, của Nhà trường để người học nắm bắt được các quyền 

lợi và nghĩa vụ trong học tập và sinh hoạt. Các buổi phổ biến quy 

chế, quy định, kết hợp với đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên 

được thực hiện thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, 

năm học. Sổ tay sinh viên cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết 

cho người học. 

-  Lãnh đạo các khoa, Phòng, ban cũng như đội ngũ giảng viên, 

chuyên viên thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc 

cho sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập và kiểm tra thi, 

tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tọa đàm về học tập, nghiên cứu 

khoa học, cơ hội về nghề nghiệp, việc làm.  

 -  Các phong trào của Đoàn - Hội: Học tập và trải nghiệm thực 

tế luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo tại Trường. 

Nhà trường luôn tạo cơ hội và khuyến khích người học tham gia 

các hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế nhằm phát triển toàn 

diện bản thân. Nhiều câu lạc bộ học thuật và giải trí đang hoạt 

động hiệu quả trong cộng đồng sinh viên.  

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

https://giadinh.edu.vn/dao-tao  

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

- Có khả năng học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường 

trong và ngoài nước.   

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 
 Đối với chuyên ngành tiếng Anh thương mại 
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 - Làm trợ lý, thư ký, tiếp tân, tại các công ty thương mại, doanh 

nghiệp trong và ngoài nước.  

- Làm nhân viên trong các phòng quan hệ  quốc  tế  của các 

trường học, công ty, doanh nghiệp.  

- Làm nhân viên tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, tiếp 

thị tại các công ty kinh doanh, du lịch trong và ngoài nước. 

 - Làm công tác biên phiên dịch cho các công ty dịch thuật, xuất 

bản. 

 - Làm nhân viên xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước.  

Đối với chuyên ngành Biên Phiên dịch 

 - Làm nhân viên trong các phòng quan hệ quốc tế  của các 

trường học, công ty, doanh nghiệp.  

- Làm công tác biên phiên dịch cho các công ty dịch thuật, xuất 

bản.  

- Làm nhân viên xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước.  

- Làm những công tác liên quan văn phòng kiêm dịch thuật cho 

công  

Đối với chuyên ngành tiếng anh du lịch 

 - Làm hướng dẫn viên tại các công ty du lịch.   

- Làm tiếp tân trong các khách sạn, nhà hàng quốc tế 

- Làm nhân viên tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, tiếp 

thị tại các công ty kinh doanh, du lịch trong và ngoài nước.  

 

II. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY  

 Các ngành đào tạo (06 ngành): Ngôn ngữ Anh; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Quản trị 

kinh doanh; Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

❖ Điều kiện tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét tuyển 

theo 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ 

thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 

12 đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy.   
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II 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Phổ biến cho sinh viên đầy đủ các quy chế, quy định của Bộ 

Giáo dục và  Đào tạo, của Nhà trường để người học nắm bắt 

được các quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập và sinh hoạt. Các 

buổi phổ biến quy chế, quy định, kết hợp với đối thoại giữa Nhà 

trường và sinh viên được thực hiện thông qua Tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa học, năm học. Sổ tay sinh viên cung cấp đầy 

đủ các thông tin cần thiết cho người học. 

-  Lãnh đạo các khoa, Phòng, ban cũng như đội ngũ giảng viên, 

chuyên viên thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc 

cho sinh viên những vấn đề liên quan đến học tập và kiểm tra thi, 

tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tọa đàm về học tập, nghiên cứu 

khoa học, cơ hội về nghề nghiệp, việc làm.  

 -  Các phong trào của Đoàn - Hội: Học tập và trải nghiệm thực tế 

luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo tại Trường. 

Nhà trường luôn tạo cơ hội và khuyến khích người học tham gia 

các hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế nhằm phát triển toàn 

diện bản thân. Nhiều câu lạc bộ học thuật và giải trí đang hoạt 

động hiệu quả trong cộng đồng sinh viên.  

III 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

https://giadinh.edu.vn/dao-tao   
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