
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên ngành, nghề: Lập trình máy tính 

Mã ngành, nghề: 6480207 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 2.5 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công 

việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của 

nghề Lập trình máy tính; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện 

đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện 

công việc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

Kiến thức: 

 - Nêu được công dụng và cách sử dụng của các ứng dụng văn phòng Microsoft 

Office. 

 - Trình bày, giải thích được quy trình lắp ráp và bảo trì máy tính. 

 - Nêu được các công dụng và ứng dụng của các phần mềm đồ họa và xử lý hoạt 

hình. 

 - Trình bày được các nguyên lý lập trình. 

 - Phân biệt được các khái niệm về kiến trúc mạng và ứng dụng của hệ thống mạng. 

 - Trình bày được khái niệm, quy trình về thiết kế và quản trị Website thương mại 

điện tử. 

 - Nêu và phân biệt được được các ngôn ngữ lập trình cho Web. 

 - Trình bày được khái niệm cơ sở dữ liệu, quy trình phân tích, thiết kế và xây dựng 

cơ sở dữ liệu. 

 - Nêu được hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ứng dụng của hệ quản trị CSDL trong thực tế. 

 - Trình bày được quy trình phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin, qui trình xây 

dựng phần mềm. 

 - Trình bày được các dịch vụ và cách sử dụng các dịch vụ trên Internet. 

 - Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh. 

 Kỹ năng: 



 - Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng của Microsoft Office. 

 - Sử dụng thành thạo các quy trình lắp ráp máy tính để lắp ráp cài đặt hoàn thiện bộ 

máy tính. 

 - Kiểm tra và sửa chữa các sự cố máy tính. 

- Sử dụng thành thạo tối thiểu các ngôn ngữ lập trình thông dụng, hiểu được các 

nguyên lý lập trình để tự học ngôn ngữ lập trình mới. 

- Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server. 

 - Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng. 

 - Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi 

dữ liệu. 

 - Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý quy mô vừa và nhỏ. 

 - Thiết kế các quảng cáo, các video hoạt hình. 

 - Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

 - Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động 

doanh nghiệp. 

 - Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách 

độc lập. 

 - Ứng dụng được 5S vào trong công việc đạt hiệu quả. 

1.2.2. Kỹ năng mềm: 

- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin. 

- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt. 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

1.2.3. Ngoại ngữ, tin học: 

 - Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOIEC. 

 - Tin học: Có trình độ tin học tương đương tiêu chuẩn IC3. 

1.2.4. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng 

Chính trị, pháp luật. 

 Có những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam; quyền và 

nghĩa vụ công dân; biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà 

trường và xã hội. 



 Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công 

nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới. 

 Đạo đức, tác phong công nghiệp. 

 Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động. 

 Có khả năng làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động, giao tiếp 

và phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất. 

 Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị. 

 Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến. 

 Có tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc 

trong cả điều kiện đặc biệt, khắc nghiệt đảm bảo an toàn lao động. 

 Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến 

pháp và Pháp luật. 

 Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền 

quốc phòng của đất nước. 

 Thể chất, quốc phòng. 

 Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động - đạt tiêu chuẩn rèn 

luyện thân thể cấp 1, thực hiện được các bài tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ 

thường xuyên trong cuộc sống sau này. 

 Có kiến thức quân sự phổ thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu 

cấp tiểu đội. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Kỹ thuật viên lắp ráp, cài đặt máy tính. 

 Quản lý dữ liệu, quản trị website cho các cơ quan, doanh nghiệp. 

 Nhân viên thiết kế, lập trình website thương mại điện tử cho các công ty gia 

công phần mềm. 

 Tham gia xây dựng từng chức năng cho các ứng dụng lớn. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

 Số lượng môn học, mô đun: 32 

 Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 103 tín chỉ 

 Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ 

 Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2065 giờ 

 Khối lượng lý thuyết: 730 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1770 giờ 

3. Hướng dẫn sử dụng chương trình  

3.1 Các môn học chung bắt buộc, thực hiện theo Quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

3.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 



- Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện, ngoài giờ học chính khóa cần tổ 

chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; văn 

hóa văn nghệ; các sinh hoạt giao lưu giữa các tập thể lớp với nhau hoặc giao lưu 

với các đơn vị ngoài trường, giao lưu với các địa phương và doanh nghiệp. Ngoài 

ra sinh viên có thể đọc thêm sách báo, tài liệu cần tham khảo tại thư viện, tham gia 

các đợt tham quan dã ngoại do trường hoặc lớp tự tổ chức. 

 - Nội dung và thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa như sau: 

 + Thể dục, thể thao: Thời gian ngoài giờ vào buổi sáng và buổi chiều 

 + Văn hóa, văn nghệ: Thời gian ngoài giờ vào buổi tối từ 19 – 22 giờ (1 

buổi/tuần) 

 + Hoạt động tại thư viện: Ngoài giờ học tất cả các ngày trong tuần 

 + Hoạt động đoàn thể: Vào các tối thứ bảy, chủ nhật (ĐTN tổ chức) 

 + Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí: Mỗi học kỳ tổ chức 1 lần 

 +  Tổ chức hội thi chuyên đề: Mỗi học kỳ tổ chức 1 lần 

3.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn:  

 Thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Quy định việc tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế 

hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công 

nhận tốt nghiệp”. 

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, 

trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên 

đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. 

- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài kiểm tra viết và 

trắc nghiệm từ 60 đến120 phút; Thời gian kiểm tra vấn đáp là 40 phút chuẩn bị và 

20 phút trả lời; Các hình thức kiểm tra khác tùy theo đặc thù mỗi môn học, mô-đun 

Khoa đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô-

đun. 

- Cách tính điểm trung bình môn học: Điểm trung bình môn học = Điểm trung bình 

kiểm tra * 0.4+ điểm thi kết thúc môn học * 0.6. 

3.4 Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:  

- Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều 

kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; 

Thực hành nghề nghiệp. 

 - Thi tốt nghiệp: 



STT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1 Chính trị 
Viết 

Hoặc trắc nghiệm 

120 phút 

45 - 60 phút 

2 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Viết 150 phút 

3 Thực hành nghề nghiệp: Thực hành Không quá 8h 

- Xét công nhận tốt nghiệp: 

       Thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Quy định việc tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế 

hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt nghiệp”. 

 Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa 

luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt 

nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành. 

3.5 Chú ý khác:  

 


