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I. Về kiến thức: 

1. Kiến thức về lý luận chính trị:  

- Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin;  

- Nắm vững kiến thức lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước;  

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 

chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam. 

2. Kiến thức về ngoại ngữ: đạt trình độ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoaị ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 

3. Kiến thức chuyên ngành: 

- Thành thạo và vận dụng tốt kiến thức về các lĩnh vực phát triển các hệ thống thông 

minh, phân tích nhận dạng mẫu, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ, khai phá dữ liệu, xử lý 

song song và an toàn thông tin; 

- Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương 

pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

4. Kiến thức bổ trợ: 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học; 

- Ngoại ngữ. 

5. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: luận văn tốt nghiệp có đóng góp mới về mặt lý 

luận, học thuật, giải quyết được vấn đề khoa học mang tính thời sự trong một lĩnh 

vực của ngành Khoa học máy tính. 

II. Về kỹ năng: 

1. Các kỹ năng nghề nghiệp: 

- Thuần thục kỹ năng thực hành, đặc biệt là kỹ năng phân tích thiết kế, cài đặt cho các 

bài toán;  



- Tổ chức phối hợp các nhóm nghiên cứu, triển khai và chịu trách nhiệm điều hành 

các nhóm nghiên cứu cho một đề tài cụ thể trong lĩnh vực khoa học máy tính;  

- Thiết kế, triển khai, cài đặt, kiểm thử và thẩm định các sản phẩm, có khả năng thực 

hiện công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng lực giảng dạy và quản lý các dự án 

công nghệ thông tin; 

- Có năng lưc̣ hoc̣ tiếp nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiêp̣ chương trình. 

2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: 

- Có khả năng nắm bắt các vấn đề một cách tổng thể và sâu sắc; 

- Có tư duy logic, phân tích, tổng hợp; 

- Có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết vào 

các bài toán thực tế, thẩm định các sản phẩm tính toán khoa học. 

3. Về năng lưc̣ tư ̣chủ và chiụ trách nhiêm: 

- Có năng lực tự tiếp cận, cập nhật, nắm bắt các vấn đề mới của ngành Khoa học máy 

tính một cách khoa học; 

- Có khả năng tự nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, giải quyết các vấn đề trong thực 

tiễn hoặc triển khai ứng dụng nghiên cứu lý thuyết của chuyên ngành vào thực tế;  

- Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và hợp tác với đồng nghiệp. 


