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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

• Tên chương trình: Hê ̣thống thông tin quản lý 
 
• Trình độ đào tạo: Đại học 
 

• Ngành đào tạo: Hê ̣thống thông tin quản lý 
 
• Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 
 
• Mã ngành đào tạo: 52.34.04.05 
 

1. Mục tiêu đào tạo 
 

1.2 Mục tiêu chung 
 

Đào tạo đội ngũ cử nhân kinh tế ngành Hệ thống thông tin quản lý có đầy đủ kiến 

thức chuyên môn cần thiết về tin học, kinh tế và quản lý và đáp ứng nhu cầu xã hội về 

nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 
 

1.3 Mục tiêu cụ thể 
 

− Mục tiêu I: Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có khả năng đánh giá và thẩm định 

các dự án Hệ thống thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý. 
 

− Mục tiêu II: Đào tạo đội ngũ có khả năng am hiểu và vận dụng kiến thức chuyên 

môn để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, 

ngân hàng. 
 

− Mục tiêu III: Đào tạo đội ngũ có chuyên môn cao có khả năng lập kế hoạch, xây 

dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý. 
 

− Mục tiêu IV: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. 
 

1.4 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) 
❖ Kiến thức

 

 

a. Khả năng đánh giá, thẩm định và quản lý các dự án hệ thống thông tin trong 

doanh nghiệp; 
 



b. Khả năng tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống 

thông tin quản lý; 

c. Khả năng tham gia xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin 

quản lý; 
 

d. Khả năng thống kê, tập hợp, phân tích và xử lý số liệu nhằm mục tiêu hỗ 

trợ ra quyết định trong kinh doanh và quản lý; 
 

e. Khả năng nhận biết về nhu cầu và tham gia vào việc học tập suốt đời; 
 

f. Kiến thức về những vấn đề thời sự. 
❖ Kỹ năng

 

 

g. Kỹ năng vận hành, sử dụng và quản trị các hệ thống quản trị doanh nghiệp; 
 

h. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tự nghiên cứu; 
 

i. Khả năng viết báo cáo, thuyết trình, bảo vệ đề án. 
❖ Thái độ

 

 

j. Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; 
 

k. Trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; 
 

l. Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc. 
❖ Trình độ ngoại ngữ

 

 

m. Khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 500 

TOEIC hoặc tương đương. 
 


