
+ Lập trình viên phát triển ứng dụng; 
+ Chuyên viên phân tích nghiệp vụ; 
+ Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm; 
+ Kỹ sư quy trình sản xuất phần mềm; 
+ Quản trị viên dự án phần mềm. 
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Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) có nhân cách và năng lực đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, nắm vững kiến thức
chuyên môn và thực hành, có khả năng tổ chức, thực hiện và phát huy sáng tạo trong các công việc liên quan đến các chuyên ngành được
đào tạo (Kỹ thuật phần mềm (KTPM), Hệ thống thông tin (HTTT), An toàn thông tin (ATTT), Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (TTNT). 
Chương trình đào tạo nhằm: 
a) Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của ngành CNTT cùng các phương pháp luận, công nghệ nền tảng và chuyên sâu của chuyên
ngành; 
b) Rèn luyện cho sinh viên những đức tính, kỹ năng cần thiết qua môi trường làm việc chuyên nghiệp, biết vận dụng các kiến thức ngành
CNTT và các kiến thức chuyên ngành vào công việc thực tế; 
c) Cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về ngoại ngữ, khoa học, văn hóa, xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học
tập, công việc và cuộc sống. 

PO1. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, kiến thức nền tảng của ngành CNTT & kiến thức
chuyên sâu của chuyên ngành được đào tạo: kỹ thuật, phương pháp, công nghệ, các lĩnh vực ứng dụng chuyên sâu; xu hướng phát triển
trên thế giới; đồng thời hiểu biết tổng thể thị trường, bối cảnh, chức năng, nhiệm vụ của các ngành nghề thuộc chuyên ngành được đào
tạo. 
PO2. Có thể làm việc được như một thành viên chính thức trong nhóm chuyên môn thuộc chuyên ngành được đào tạo: tham gia thiết kế,
lựa chọn kỹ thuật và công nghệ phù hợp với xu hướng phát triển, giải quyết các vấn đề kỹ thuật; nắm được xu hướng công nghệ và yêu cầu
người dùng; có thể làm kế hoạch phát triển hoàn thiện giải pháp; quản lý thực hiện và quản lý thay đổi trong phần công việc của mình; hiểu
được các chính sách nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành. 
PO3. Thành thạo được các kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm của công dân thế kỷ 21 (kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc, kỹ năng
sử dụng các công cụ làm việc, kỹ năng sống trong xã hội toàn cầu); 
PO4. Sử dụng được tốt tiếng Anh trong học tập và công việc và một ngoại ngữ thứ hai trong giao tiếp thông thường. 
PO5. Trung thực, kỷ luật cao trong học tập và công việc, biết làm việc nhóm một cách hiệu quả; biết ứng xử văn hóa trong công việc và xã
hội; năng động, sáng tạo và có ý chí học tập không ngừng. Thể hiện thái độ và hành vi chuyên nghiệp với năng lực hình thành ý tưởng,
thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội. 
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145 tín chỉ, chưa kể Tiếng Anh chuẩn bị, Giáo dục Quốc phòng, các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn. 
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