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NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
IT for the future

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Học đúng cái doanh nghiệp cần: Sinh viên học các công 
nghệ, ngôn ngữ lập trình mới mà các công ty đang sử 
dụng; có năng lực tiếng Anh lưu loát, có thể học ngôn ngữ 
thứ hai như tiếng Hàn, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật.

Sinh viên được trải nghiệm thực tế với 75% số môn học 
có làm dự án (project - based); được làm dự án thật tại IT 
Space và ADAI Lab mô phỏng môi trường doanh nghiệp; 
làm ra sản phẩm thật ngay từ khi còn đi học, bổ sung cho 
một hồ sơ xin việc hấp dẫn với nhà tuyển dụng. 

Dễ kiếm việc làm sau khi ra trường: Trên 97% kỹ sư CNTT 
của Trường Đại học Thái Bình Dương có việc làm ngay sau 
khi ra trường. Nhu cầu nhân lực CNTT luôn cao, đặc biệt 
trong thời kỳ chuyển đổi số.  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khoa Công nghệ thông tin có 4 chuyên ngành:
•  Công nghệ phần mềm
•  Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
•  Hệ thống thông tin quản lý
•  Mạng máy tính và an toàn thông tin

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai đồ án, một kỳ thực tập, một khóa luận tốt nghiệp 
để tiếp cận các công nghệ thực tế, quy trình làm việc tại 
doanh nghiệp, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình 
huống thực tế. 

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng hơn, Khoa CNTT định 
hướng bạn chọn ngành phụ như Tài chính - Ngân hàng, 
Quản trị kinh doanh và trang bị ngoại ngữ thứ hai nhằm 
đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở nhiều 
lĩnh vực khác.

Đội ngũ giảng viên khoa CNTT giàu kinh nghiệm thực 
tiễn, chuyên môn cao, đều trải qua công việc thực tế tại 
doanh nghiệp.

Các dự án SV TBD đang thực hiện tại IT Space gồm: TBD 
OpenDayApp, phần mềm quản lý tài sản thiết bị, phần 
mềm hỗ trợ xét tuyển sinh, website khoa CNTT. IT Space 
còn là nơi nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp cho SV và 
giảng viên TBD. Đồng thời, SV CNTT thường xuyên làm dự 
án tại ADAI Lab - phòng Lab về khoa học dữ liệu và trí tuệ 
nhân tạo ứng dụng.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT; 
kiến thức, kỹ năng phát triển phần mềm, hệ thống thông 
tin, mạng máy tính; đặc biệt là kiến thức về AI, IoT, điện 
toán đám mây, an toàn thông tin. Đồng thời, bạn có cơ hội 
trải nghiệm quy trình làm việc tại các công ty CNTT, cũng 
như kinh nghiệm làm dự án.Sinh viên ngành CNTT làm dự án tại IT Space.
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Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Quá trình làm đồ án, dự án, thực tập, thực tế tại doanh 
nghiệp, thường xuyên tham gia các chương trình hội 
thảo về lĩnh vực công nghệ sẽ rèn cho bạn tư duy phản 
biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn 
đề từ đơn giản đến phức tạp, khả năng nghiên cứu và 
tự học suốt đời, v.v. 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí 
sau đây:

•  Kỹ sư phát triển phần mềm.
•  Nhân viên IT trong các cơ quan, doanh nghiệp.
•  Chuyên viên kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần 
mềm.
•  Chuyên viên nghiên cứu phát triển các giải pháp AI, IoT.
•  Chuyên viên đảm bảo an toàn thông tin.
•  Chuyên viên đào tạo, huấn luyện CNTT.
•  Các vị trí quản lý như Quản lý dự án CNTT, trưởng 
phòng IT.
•  Khởi nghiệp với các dự án CNTT.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Huỳnh Văn Công (Cựu sinh viên ngành 
CNTT - Khóa 6).

Kĩ sư CNTT - TMA Solutions.

      Các môn học trong chương trình được tổ 
chức và sắp xếp khoa học với đích đến là hình 

thành cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá, 
khả năng tư duy hệ thống và biết tiếp cận các 
vấn đề trong thời kỳ công nghệ luôn gắn liền 

với thực tiễn cuộc sống. Với những kiến thức đã 
được trang bị, tôi tiếp tục học tập và có được 
công việc đúng chuyên môn tại một công ty 

trong tỉnh Khánh Hòa.     .

“

”

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Kiến thức, kỹ năng 
tổng quát: Tư duy 

phản biện, khả năng 
giải quyết vấn đề, 
khả năng tự học.

Phát triển kỹ năng 
ngoại ngữ, kiến thức 
về tự nhiên xã hội.

Khám phá
ngành nghề

Kiến thức cơ bản và 
chuyên sâu về lập 
trình, máy tính, hệ 
điều hành, mạng, 
cơ sở dữ liệu, quy 
trình dự án phần 

mềm, công nghệ mới, 
trải nghiệm thực tế 

doanh nghiệp.

Phát triển
chuyên môn

Kiến thức, kỹ năng 
các hướng chuyên 

ngành; thực hiện các 
dự án thực; năng lực 

chuyển đổi số: Trí 
tuệ nhân tạo, khoa 

học dữ liệu, điện toán 
đám mây, internet 
vạn vật, an toàn 

thông tin.

Làm chủ
bản thân

Hoàn thiện kỹ năng 
tự học, làm việc độc 
lập, kỹ năng ngoại 
ngữ; thực tập, trải 
nghiệm tại doanh 

nghiệp, tham gia các 
dự án, hoàn thành đồ 

án tốt nghiệp.
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www.tbd.edu.vn
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