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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CỬ NHÂN TOÁN TIN 

 

1. Thông tin chung 

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Toán tin 

- Mã ngành: 7460117 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Tổng số tín chỉ: 135 

2. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung  

         Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán tin nhằm trang bị cho người 

học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Tin học và Toán học ứng dụng, rèn 

luyện cho người học tư duy chính xác, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận khoa 

học để giải quyết các vấn đề, từ đó người học có khả năng ứng dụng Toán học và Tin 

học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Nhằm đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0. Người học theo học chuyên ngành này có khả năng 

đảm nhiệm nhiều vị trí và lĩnh vực công tác khác nhau từ việc thiết kế, xây dựng, phát 

triển các dự án và các sản phẩm công nghệ tới việc trở thành các nghiên cứu viên về 

Toán học và Tin học. Bên cạnh đó, người học còn được những kiến thức đại cương về 

khoa học xã hội và nhân văn nhằm rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, tính 

chuyên nghiệp và tính lũy được những kỹ năng xã hội cần thiết cho công việc sẽ đảm 

nhiệm sau này. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức: 

 Có kiến thức cơ bản về toán học, toán ứng dụng và tin học để đáp ứng tốt các 

công việc đặc thù của liên ngành Toán-Tin và các ngành có liên quan; 

 Có các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu của các 

công việc liên quan tới ngành Toán tin: 

 Thu thập, tổ chức, quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu; 

 Làm chủ công nghệ, kỹ năng, phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp; 

 Phân tích, thiết kế các phần mềm ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tế 

với nhiều ngôn ngữ lập trình; 

 Mạng máy tính, từ đó giúp người học có thể quản trị và đảm bảo an ninh 

cho các hệ thống mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp; 

 Áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành để phân tích, đánh giá và đưa ra 

giải pháp cho những vấn đề trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh 

tế, xã hội; 

- Về kỹ năng: 

 Có khả năng phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống tính toán, thông tin 

quản lý, các chương trình phần mềm để giải quyết vấn đề Toán học và Tin 

học trong thực tế; 



 Có khả năng thiết kế, phát triển, đánh giá chất lượng các hệ thống máy 

tính về phần cứng và phần mềm, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống 

điều khiển… 

 Xây dựng và phát triển các dự án, các hệ thống cũng như các giải pháp, 

các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin theo nhu cầu 

thực tế; 

 Có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm. 

- Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà 

nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc. 

3.Vị trí việc làm 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong nhiều ngành nghề có sử dụng 

kiến thức Toán ứng dụng và Tin học như: 

 Kỹ sư phần mềm 

 Lập trình viên 

 Thiết kế và quản trị Website 

 Thiết kế đồ họa 

 Chuyên viên kiểm thử phần mềm 

 Quản lý dự án 

 Lập trình phát triển game 

 Quản trị hệ thống mạng máy tính 

 Kỹ thuật máy tính 

 Chuyên viên phân tích, thống kê 

 Chuyên viên dự báo, quản trị rủi ro, thẩm định đầu tư, định phí bảo hiểm 

 Giảng viên đại học/cao đẳng, giáo viên ở các bậc học phổ thông 

Cử nhân Toán tin có thể làm việc tại: 

 Các công ty, tập đoàn phần mềm như CMC, FPT Software, VNPT,…; 

 Làm việc tại bộ phận thiết kế đồ họa tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, 

công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, cơ quan truyền hình, 

báo chí. Lập trình, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, xây dựng phần mềm 

và quản lý dự án Công nghệ thông tin; 

 Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Tin học, Phòng Nghiên cứu khoa học, 

Phòng Thống kê; Thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính; Tư vấn, triển 

khai và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các ngân hàng, 

công ty bảo hiểm, tập đoàn tài chính; các tập đoàn bưu chính viễn thông; các cơ 

quan hành chính nhà nước; các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp; 

 Bộ phận thống kê phân tích, dự báo, quản trị rủi ro, thẩm định đầu tư, định 

phí... tại các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, các doanh nghiệp…; 

 Bộ phận nghiên cứu và ứng dụng toán trong giao thông, viễn thông, thủy lợi, 

nông nghiệp, công nghiệp, y tế …; 

 Giảng dạy toán học và tin học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học;  



 Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học các chuyên 

ngành tương ứng hoặc liên thông với các ngành có liên quan. 

4. Thông tin tư vấn và đăng ký xét tuyển 

- Cán bộ tư vấn:  

Stt Thông tin 

1 

TS. Trương Minh Tuyên 

- Trưởng Khoa 

- Điện thoại: 0982 890 409 

- Email: tuyentm@tnus.edu.vn 

2 

TS. Trần Xuân Quý 

- Trưởng Bộ môn 

- Điện thoại: 0912 855 359 

- Email: quytx@tnus.edu.vn  

 

 Website: http://toantin.tnus.edu.vn/ 

 Fanpage: https://www.facebook.com/toantin.tnus/ 

5. Đăng ký xét tuyển 

- Tổ hợp đăng ký xét tuyển: 

Toán, Vật lí, Hóa học (A00) 

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84) 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) 

 




