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Kỹ sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Công 

nghệ Thông Tin – tiếng Nhật sẽ đạt được các kết quả sau: 

1. Làm chủ công nghệ; 

2. Nắm được qui trình phát triển một dự án Công nghệ Thông tin; 

3. Nắm bắt yêu cầu khách hàng để phân tích và thiết kế hệ thống; 

4. Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả trong môi trường 

quốc tế; 

5. Có đạo đức nghề nghiệp; 

6. Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật; 

7. Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn; 

8. Trình bày, báo cáo kết quả bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; 

9. Học tập liên tục và tiếp tục học lên cao hơn trong môi trường quốc tế; 

10. Có khả năng nghiên cứu khoa học; 

11. Định hướng đạt chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin “Fundamental Information 

Technology Engineer Examination - FE”; 

12. Hiểu biết về xã hội và môi trường. 

13. Các điêu kiện cần đê tốt nghiệp: 

14. Hoàn thành tất cả các môn học Đại cương và Chuyên ngành trong chương 

trình CLC.CNTT chuẩn Nhật Bản. 

15. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. 

16. Có chứng chỉ tiếng Nhật tương đương với chuẩn N3 của JLPT hoặc Nat-test. 

 

 

 

 

 


