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A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT: 

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Khoa học máy tính 

2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Computer Science 

3. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

4. Mã ngành đào tạo: 8480101 

5. Đối tượng tuyển sinh: Ngư i tham gia    thi th a mãn một trong 

các đi u  iện sau:  

a  C    ng tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

ngành đ ng  ngành ph  hợp v i 

ngành/chuyên ngành đăng  ý    thi. 

   C    ng tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

ngành g n v i ngành/chuyên ngành đăng  ý 

   thi và đã học  ổ sung  iến th c th o quy 

đ nh. 

c  C    ng tốt nghiệp đại học th o hình th c 

 h ng chính quy  tốt nghiệp t   oại trung 

 ình  há tr   ên ho c tương đương; ho c tốt 

nghiệp  oại trung  ình và c  thêm một   ng 

tốt nghiệp đại học  hác sau  hi đã học  ổ 

sung  iến th c th o quy đ nh  

   C    ng tốt nghiệp đại học hệ v a  àm 

v a học  oại Trung  ình ngành đ ng ho c 

g n v i ngành đăng  ý    thi sau  hi học  ổ 

sung  iến th c th o quy đ nh  Áp  ụng cho 

các chương trình đào tạo th o đ nh hư ng 

 ng  ụng   iên  ết đào tạo một ph n chương 

trình đào tạo tại các cơ s   iên  ết  

6. Th i gian và hình th c đào tạo: T  1 5 năm đến 02 năm  

- Đối v i thạc sĩ đ nh hư ng nghiên c u: đào 

tạo th o hình th c học tập trung toàn th i 

gian.  

- Đối v i thạc sĩ đ nh hư ng  ng  ụng: đào 

tạo th o hình th c tập trung  h ng  iên tục  

7. Loại hình đào tạo: Chính quy 

8. Số tín chỉ yêu c u: 45 

9. Thang điểm: Thang điểm 10   àm tròn đến một số  ẻ thập 

phân  



10.  Đi u  iện tốt nghiệp: Hoàn thành CTĐT  c  điểm trung  ình 

chung các học ph n đạt t  5 5 tr   ên; Điểm 

 uận văn đạt t  5 5 tr   ên (th o Khoản 2  

Đi u 14 của Quyết đ nh 598/QĐ-ĐHBK 

ngày 27/12/2016 v  “Quy đ nh đào tạo trình 

độ Thạc sĩ” của Trư ng ĐHBK-ĐHĐN) 

11.  Văn   ng tốt nghiệp: Thạc sĩ 

12.  V  trí việc làm: Đối v i ngư i học tốt nghiệp t  CTĐT đ nh 

hư ng nghiên c u: nghiên c u viên  giảng 

viên trong các tổ ch c  viện  trư ng đại học  

tiếp tục học tập  ậc tiến sĩ…  

Đối v i ngư i học tốt nghiệp t  CTĐT đ nh 

hư ng  ng  ụng: quản  ý  oanh nghiệp  

quản  ý    án trong các tổ ch c  doanh 

nghiệp c ng nghệ th ng tin và các  ĩnh v c 

 iên quan… 

13.  Khả năng nâng cao trình độ: C  năng   c tổ ch c và giải quyết tốt những 

vấn đ  trong  ĩnh v c Khoa học máy tính; c  

 hả năng nghiên c u  hoa học   hả năng t  

học tập cao  

C  thể học tiếp  ậc tiến sỹ ngành Khoa học 

máy tính ho c ngành C ng nghệ Th ng tin  

14.  Chương trình đào tạo tham  hảo: Thạc sĩ Khoa học Máy tính – Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Thạc sĩ Khoa học Máy tính – Đại học 

Melbourne, Úc 
 

B. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

I. Mục tiêu đào tạo 

1. Mục tiêu chung  

Nh m đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính c  phẩm chất đạo đ c ngh  

nghiệp tốt; c  trình độ chuyên m n cao   iến th c chuyên sâu vững vàng   ỹ năng th c 

hành tốt; c  phương pháp tư  uy tổng hợp và hệ thống  năng   c tổ ch c và giải quyết tốt 

những vấn đ   hoa học và  ỹ thuật trong  ĩnh v c Khoa học máy tính n i riêng  C ng nghệ 

thông tin nói chung; c   hả năng nghiên c u  hoa học  c   hả năng t  học tập cao; c   hả 

năng thích  ng v i m i trư ng  inh tế - xã hội toàn c u h a và hội nhập quốc tế; c   hả 

năng tiếp tục th o học các chương trình đào tạo   trình độ cao hơn  

2. Mục tiêu cụ thể  

2.1. Theo định hướng nghiên cứu  

Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trư ng Đại học Bách  hoa  Đại học Đà 

Nẵng sẽ  à nhà  hoa học:  

MT1. Có kiến th c chuyên sâu v   hoa học máy tính và các hư ng nghiên c u hiện 

nay. 

MT2. C   hả năng vận  ụng các  ỹ thuật  phương pháp hiện đại trong  ĩnh v c  hoa 

học máy tính  



MT3. C   hả năng tiếp cận  tư  uy hệ thống  đánh giá và  ập  uận để giải quyết các 

 ài toán trong nghiên c u  hoa học  

MT4. C   hả năng nghiên c u độc  ập   àm việc nh m  ra quyết đ nh  giao tiếp   ãnh 

đạo và hội nhập quốc tế  

MT5. C  đạo đ c  trách nhiệm trong ngh  nghiệp và nghiên c u  hoa học  

2.2. Theo định hướng ứng dụng 

Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trư ng Đại học Bách  hoa  Đại học Đà 

Nẵng sẽ  à chuyên gia  cố vấn  nhà quản  ý:  

MT1. C   iến th c chuyên sâu v   hoa học máy tính và các xu hư ng phát triển c ng 

nghệ hiện nay  

MT2. C   hả năng vận  ụng các  ỹ thuật  phương pháp hiện đại trong  ĩnh v c  hoa 

học máy tính  

MT3. C   hả năng tiếp cận  tư  uy hệ thống  đánh giá và  ập  uận để giải quyết các 

bài toán  ỹ thuật. 

MT4. C   hả năng  àm việc nh m  ra quyết đ nh  giao tiếp   ãnh đạo và hội nhập 

quốc tế  

MT5. C  đạo đ c và trách nhiệm trong ngh  nghiệp  

II. Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo (PLO) 

1. Theo định hướng nghiên cứu  

Sau  hi hoàn thành chương trình đào tạo th o  Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính đ nh 

hư ng nghiên c u c   hả năng: 

CĐR1  Giải quyết các vấn đ  v   hoa học máy tính cũng như các  ĩnh v c  iên quan  

CĐR2  Nhận th c  ối cảnh xã hội   ối cảnh  ĩnh v c  đ  xuất và th c hiện các nghiên 

c u  hoa học  

CĐR3  Tư  uy hệ thống  tư  uy sáng tạo  tiếp tục học  ậc Tiến sỹ và học tập suốt đ i  

CĐR4  Làm việc nh m  giao tiếp  quản lý trong m i trư ng đa quốc gia và rèn  uyện 

đạo đ c ngh  nghiệp  

CĐR5. Giao tiếp   ng ngoại ngữ. 

CĐR6  C   hả năng c ng  ố  hoa học  iên quan đến  ĩnh v c nghiên c u trong th i 

gian đào tạo  

2. Theo định hướng ứng dụng 

Sau  hi hoàn thành chương trình đào tạo th o  Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính đ nh 

hư ng  ng  ụng c   hả năng: 

CĐR1  Giải quyết các vấn đ  v   hoa học máy tính cũng như các  ĩnh v c  iên quan  

CĐR2  Nhận th c  ối cảnh xã hội   ối cảnh  ĩnh v c  đ  xuất và giải quyết các  ài toán 

th c tiễn   a trên các  ỹ thuật và c ng nghệ tiên tiến  

CĐR3  Tư  uy hệ thống  tư  uy sáng tạo và học tập suốt đ i  

CĐR4  Làm việc nh m  giao tiếp, quản  ý trong m i trư ng đa quốc gia và rèn  uyện 

đạo đ c ngh  nghiệp  

CĐR5  Giao tiếp   ng ngoại ngữ  


