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Nội dung

Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng/Trung cấp chuyên nghiệp

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục
chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên
nghiệp, trung học nghề và tương đương; đáp ứng các qui
định về sức khỏe và các điều kiện dự thi khác theo Qui
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã tham dự kỳ thi tuyển
sinh đại học/cao đẳng hệ chính qui và đạt điểm chuẩn
trúng tuyển do Trường qui định.

II

Điều kiện cơ sở vật chất Nhà trường có 6 phòng máy được trang bị hiện đại, đảm
của cơ sở giáo dục cam bảo 01máy/sinh viên, với 40 máy/phòng.
kết phục vụ người học Ngoài ra còn có các thiết bị cho Lab Cisco:
(như phòng học, trang
- 4 Switchs
thiết bị, thư viện,....)
- 16 Routers
- Các thiết bị test Cab, kềm bấm dây, dây, đầu RJ45

III

Đội ngũ giảng viên

Gồm 25 Giảng viên cơ hữu: 1 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, 10 CN

IV

Các hoạt động hỗ trợ học - Hệ thống cố vấn học tập.
tập, sinh hoạt cho người - Hệ thống hỏi đáp trực tuyến/trực tiếp với giảng viên
học
phụ trách môn học.
- Hệ thống cung cấp tài liệu tham khảo online , thư viện
online.
- Các câu lạc bộ học thuật: Olympic Tin học, MOS,
CISCO.
- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động xã hội của
đoàn Khoa.
Yêu cầu về thái độ học - Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các

V

tập của người học

qui định của tổ chức làm việc;
- Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác
phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;
- Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp;
- Có thái đúng đắn về nghề nghiệp, biết trân trọng người
lao động, các ngành nghề trong xã hội và có lòng yêu
nghề.
- Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.
Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng
cao trình độ.

VI

1/ Về kiến thức:
Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại ngữ - Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở
ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Truyền
đạt được
thông và mạng máy tính.
- Có kiến thức chuyên môn về cơ sở ngành (Kỹ thuật
lập trình, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,
Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính, An ninh
mạng, Quản trị mạng). Có kiến thức chuyên ngành
phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong
lĩnh vực truyền thông và mạng máy tính đạt tiêu
chuẩn theo các chứng chỉ quốc tế có giá trị (ITE,
CCNA, CCNA security của Cisco, MCSA của
Microsoft ...) cùng với các kiến thức về công nghệ
mạng mới được cập nhật thường xuyên.
2/ Về kỹ năng:
Có kỹ năng thực hành để thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tư vấn và triển khai hệ thống mạng cục bộ LAN và
một số dịch vụ mạng cho các SOHO, doanh nghiệp
cỡ vừa và nhỏ một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và
tối ưu.
- Có kỹ năng triển khai mạng diện rộng WAN cho các
doanh nghiệp bằng các công nghệ, dịch vụ WAN tiên
tiến.
- Tư vấn và triển khai các biện pháp căn bản đảm bảo

an ninh an toàn trong việc thiết kế và vận hành hệ
thống mạng.
- Có khả năng quản trị hệ thống mạng windows cho các
SOHO, doanh nghiệp.
- Có khả năng lập trình một số ứng dụng mạng.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

VII

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng ngành Truyền
Vị trí làm việc sau khi tốt
thông và mạng máy tính có thể đảm nhiệm:
nghiệp ở các trình độ
- Chuyên viên quản trị mạng máy tính cho các doanh
nghiệp tư nhân, nước ngoài, nhà nước.
- Chuyên viên thiết kế thi công mạng máy tính tại các
công ty tin học và mạng máy tính.
- Giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy
nghề, trung học chuyên nghiệp, trung tiểu học phổ
thông.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2013
Hiệu trưởng
(Đã ký)
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