
CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Sinh viên ra trường có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, 

công ty phần mềm trong nước, quốc tế; có thể giao tiếp, sử dụng tiếng Anh trong công 

việc; có kiến thức nền tảng vững chắc để tiếp tục học tập bậc cao hơn. Cụ thể, sinh viên 

phải đạt các tiêu chuẩn chính sau: 

 Đạt chuẩn kiến thức tương đương với chứng chỉ sát hạch kỹ sư công nghệ 

thông tin FE (Fundamentals of Engineering Certification) của Nhật Bản và 11 

nước châu Á. 

 Đạt chuẩn kiến thức tương đương với chứng chỉ quốc tế về phát triển phần 

mềm di động ACE (Android Engineer Certification Exam System) của OESF. 

 Đạt chuẩn kiến thức tương đương với chứng chỉ quốc tế về phát triển ứng dụng 

chip lõi ARM (chứng chỉ AAE – Arm Accreditted Engineer) do tập đoàn ARM 

cấp. 

 Đạt chuẩn tiếng Anh tương đương Toeic 400 trở lên. 

1.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức  

1.1.1. Chuẩn đầu ra khối kiến thức đại cương 

R1: Khoa học tự nhiên (toán học, vật lý học, tin học) 

Nắm được các kiến thức cơ bản về toán, vật lý và ứng dụng cho công nghệ thông 

tin. Các kiến thức đảm bảo toán cho tin học. Các kiến thức về đồ thị, biểu diễn toán học 

của các hệ thống thông tin, vấn đề tối ưu. 

R2: Lý luận chính trị 

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

R3: Kiến thức xã hội 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng sử dụng 

các phương tiện trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi, quản lý, 

điều hành. 

R4: Kiến thức ngoại ngữ 

Tiếng Anh, đạt trình độ tương đương Toeic 400. 

1.1.2. Chuẩn đầu ra khối kiến thức cơ sở chuyên ngành 

R5: Đạt chuẩn kiến thức tƣơng đƣơng với chứng chỉ quốc tế FE 

 R6: Có khả năng phân tích, thiết kế, lập trình, triển khai, kiểm thử, quản trị 

phần mềm Desktop và ứng dụng Web 



 R7: Có khả năng viết tài liệu kỹ thuật, dự án bằng tiếng Anh 

 Thực tập cơ sở chuyên ngành được yêu cầu viết bằng tiếng Anh. 

1.1.3. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chuyên ngành 

R8: Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc 

 Sinh viên nắm được các kiến thức nền tảng về hệ thống nhúng, các hệ thống điều 

khiển, và các kiến thức về môi trường, công cụ, quy trình, lập trình phần mềm nhúng. 

R9: Đạt chuẩn kiến thức tƣơng đƣơng với chứng chỉ quốc tế AAE và các kiến 

thức về firmware, nhúng trên máy ảo, nhúng có hệ điều hành, đặc tả phần cứng 

 Đối với sinh viên theo hướng kỹ thuật phần mềm trong các hệ thống nhúng.  

R10: Đạt chuẩn kiến thức tƣơng đƣơng với chứng chỉ quốc tế ACE và các 

kiến thức về môi trƣờng iOS, .Net Micro Framework 

 Đối với sinh viên theo hướng các kiến thức về kỹ thuật phần mềm trong thiết bị di 

động. 

1.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ  

R11: Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành Kỹ 

thuật phần mềm nhúng và khả năng vận dụng vào chuyên ngành, nắm vững kiến thức kỹ 

thuật phần mềm và ứng dụng vào thực tiễn.  

R12: Có khả năng xây dựng, triển khai, quản trị các hệ thống thông tin nói chung, 

các hệ thống nhúng, các phần mềm dựa trên mã nguồn mở hoặc xây dựng mới. 

R13: Có khả năng phân tích bài toán thực tế, từ đó đề xuất giải pháp và quy trình 

thực hiện qua các pha: thiết kế, phát triển, cài đặt, kiểm thử và xây dựng tài liệu, phối hợp 

với các kiến thức quản lý dự án.  

R14: Có kỹ năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế 

và đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.  

R15: Có khả năng tư vấn, xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm 

thử phần mềm trong các hệ thống nhúng cũng như có khả năng tìm hiểu nâng cao về vấn 

đề tối ưu và an toàn phần mềm trong các hệ thống nhúng. 

R16: Có khả năng tư vấn, xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm 

thử phần mềm trên thiết bị di động cũng như có khả năng tìm hiểu nâng cao về vấn đề tối 

ưu và an toàn phần mềm trên thiết bị di động. 

1.3. Chuẩn đầu ra về kỹ năng xã hội  

R17: Có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, có phương pháp làm việc khoa học, 

hiệu quả và chuyên nghiệp kể cả làm việc độc lập và làm việc theo nhóm  



R18: Khả năng trình bày, kỹ năng chuẩn bị thuyết trình và thuyết trình trước đám 

đông. Khả năng giao tiếp và sử dụng các công cụ truyền thông trong giao tiếp.   

R19: Ứng dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ, chính trị, tư 

tưởng, văn hóa, văn bản lưu trữ, thể dục thể thao nhằm hỗ trợ toàn diện cho sinh viên 

kiến thức kỹ năng mềm, đồng thời tu dưỡng đạo đức chính trị, rèn luyện sức khỏe bản 

thân phát triển ngành nghề cũng như ý thức và trách nhiệm bảo vệ tổ quốc.  

1.4. Vị trí làm việc của ngƣời học sau khi tốt nghiệp  

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động có thể: 

R20: Làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử, quản trị dự án, người phân tích, thiết 

kế, bảo trì hệ thống trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin: công ty 

sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; công ty tư vấn về đề xuất 

giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm hoặc làm việc tại bộ phận công 

nghệ thông ở tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, 

hàng không, xây dựng…).  

R21: Làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử, quản trị dự án, người phân tích, thiết 

kế, bảo trì hệ thống trong các tổ chức, công ty chuyên về hệ thống nhúng, phần mềm 

nhúng với các lĩnh vực như: tự động hóa, các hệ thống điều khiển, mạng công nghiệp, 

v.v.  

R22: Làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử, quản trị dự án, người phân tích, thiết 

kế, bảo trì hệ thống trong các tổ chức, công ty chuyên về các thiết bi di động và phần 

mềm trên thiết bị di động như: Android, iOS, .Net Micro Framework, v.v. và trong các 

hãng sản xuất thiết bị di động như Samsung, Nokia, v.v. 


