
I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM 

1. ĐẠI HỌC KỸ THUẬT PHẦN MỀM (7480103) 

- Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật phần mềm. Thời gian đào tạo: 4,5 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty tư vấn phát triển, gia công, 

chuyển giao xây dựng phần mềm; các cơ quan quản lý các cấp, doanh nghiệp hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực công nghệ phần mềm; Tham gia giảng dạy các học 

phần thuộc chương trình ở các viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN; Thực hiện các 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các dự án thực tiễn về lĩnh vực xây 

dựng hệ thống thông tin, phát triển và ứng dụng công nghệ phần mềm,... Có thể 

tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

2. ĐẠI HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (7480104) 

- Đào tạo Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể làm việc ở các vị 

trí như: Thiết kế và quản lý hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động 

quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, hành chính và dịch vụ; Các công việc liên 

quan đến hoạch định và tổ chức thực thi các chính sách, dự án về phát triển và triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp; Tham mưu, tư 

vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên viên phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu; Lập 

trình viên tại các công ty phần mềm; Quản trị viên hệ thống thông tin; Giảng dạy 

Hệ thống thông tin quản lý tại các trường ĐH, CĐ; Nghiên cứu khoa học thuộc về 

lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các 

trường ĐH và CĐ;… Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.    

 

3. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201) 

- Đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên về lĩnh vực Công nghệ Thông tin 

tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, các công ty phát triển, sản xuất, 

gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; 

Làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải 

pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, mạng máy tính và Internet; Giảng 

dạy Công nghệ Thông tin tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT; Nghiên cứu khoa 



học thuộc về lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông ở các viện nghiên 

cứu, các trung tâm và các trường Đại học và Cao đẳng;... Có thể tiếp tục học tập ở 

trình độ cao hơn. 

 

4. ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN (7520201) 

- Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử. Thời gian đào tạo: 4,5 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... với 

vai trò phụ trách và thực hiện các hạng mục về điện, điện tử; Tham gia thiết kế, thi 

công các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời… các công trình 

đường dây truyền tải điện, các công trình chiếu sáng, công trình cung cấp điện cho 

khu công nghiệp; Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa đảm bảo hệ 

thống điện, điện tử cho các cơ quan, xí nghiệp, khu resort; Có khả năng nghiên 

cứu, học tập lên các trình độ cao hơn và tham gia giảng dạy ở các trường đại học 

và cao đẳng có chuyên ngành về điện; Làm các công tác về quản lý, kỹ thuật...  tại 

các Sở điện lực,...  Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

5. ĐẠI HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (7620116) 

- Đào tạo cử nhân ngành Phát triển nông thôn. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành (từ TW đến địa phương): Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trung 

tâm khuyến nông tỉnh; Chi cục Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trạm khuyến nông khuyến lâm 

huyện …; Các cơ quan tư vấn và hỗ trợ Phát triển nông thôn; Ban chỉ đạo, điều 

hành các chương trình xây dựng và phát triển nông thôn, phát triển bền vững các 

cấp; Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp và dạy nghề; Công chức phường xã: Cán bộ phụ trách nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới cấp xã; Các Chương trình, Dự án lĩnh vực phát 

triển nông thôn trong nước và quốc tế; Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và 

Quốc tế (LNGOs và INGOs); Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

6. ĐẠI HỌC LÂM HỌC (7620201) 

- Đào tạo kỹ sư ngành Lâm nghiệp. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành (từ TW đến địa phương): Tổng cục Lâm nghiệp; Chi cục Lâm nghiệp; Chi 

cục Kiểm lâm; Hạt kiểm lâm; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng 

Tài nguyên và Môi trường…; Các cơ quan sản xuất/quản lý lâm nghiệp: Công ty 



Lâm nghiệp; Ban quản lý rừng phòng hộ; Ban quản lý rừng đặc dụng; Công ty sản 

xuất giống cây lâm nghiệp…; Các cơ quan tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm 

Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp; Trung tâm khuyến nông khuyến 

lâm quốc gia; Trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh; Trạm khuyến nông khuyến 

lâm huyện…; Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Viện Khoa học Lâm nghiệp/Nông nghiệp; 

Viện Điều tra quy hoạch rừng…; Công chức phường xã: Cán bộ phụ trách nông 

lâm nghiệp xã; Các Chương trình, Dự án trong nước và quốc tế; Các tổ chức Phi 

chính phủ Việt Nam và Quốc tế (LNGOs và INGOs). 

 

7. ĐẠI HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (7620211)  

- Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên rừng. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và 

rừng phòng hộ như Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Ban quản lý rừng 

phòng hộ…Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường các cấp 

như: Cục Kiểm Lâm, chi cục Kiểm lâm, hạt Kiểm lâm…Sở NN và PTNT, Cơ quan 

Hải quan; Các doanh nghiệp nhà nước như: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam 

(VinaFor), Tổng công ty giấy…, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp của tỉnh, Chi 

nhánh các lâm trường…; Các tổ chức phi chính phủ như: WWF, ENV, Birdlife, 

IUCN, SNV, FFI…, các dự án phát triển trong và ngoài nước; Các cơ quan tư vấn 

và hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp; Trung 

tâm khuyến nông khuyến lâm quốc gia; Trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh; 

Trạm khuyến nông khuyến lâm huyện…; Cán bộ địa chính, Cảnh sát môi trường các 

cấp; Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN, viện nghiên 

cứu, ... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

8. ĐẠI HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (7850101)  

- Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ngành 

tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT, Tổng cục môi trường, Sở TN&MT, Chi 

cục bảo vệ môi trường, Phòng TN&MT quận/huyện, bộ phận QLTN&MT cấp xã/ 

phường); Các Trung tâm quan trắc môi trường; Quản lý môi trường trong khối cơ 

quan quốc phòng; Cảnh sát môi trường; Các Ban quản lý TN&MT ở các Khu kinh 

tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty, các nhà máy sản xuất,… (liên quan đến lĩnh vực quản lý hệ thống môi trường 

ISO14000, cơ chế sản xuất sạch hơn CDM, an toàn môi trường,…). Làm việc tại 



các Công ty tư vấn, giám sát môi trường cho các dự án đầu tư,…Làm nghiên cứu 

và quản lý tại các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia, Khu du lịch sinh thái, 

Khu dự trữ sinh quyển, trung tâm giáo dục truyền thông về môi trường, trung tâm 

giáo dục bảo vệ thiên nhiên, các tổ chức phi chính phủ. 

 

9. ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH (7220201) Gồm hai chuyên ngành: Tiếng 

Anh Tổng hợp và Tiếng Anh Du lịch - Thương mại. 

- Đào tạo Cử nhân Tiếng Anh. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Tổng hợp, sau khi tốt nghiệp, có thể làm 

các công việc có sử dụng tiếng Anh như hành chính văn phòng, thư ký, lễ tân, 

thông dịch viên, biên dịch viên, giao dịch viên hàng không…; Làm nhân viên soạn 

thảo văn bản, tài liệu tham khảo, sách, báo bằng tiếng Anh; Tham gia giảng dạy 

tiếng Anh ở các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, các trường phổ thông, các trung 

tâm đào tạo tiếng Anh; Làm công tác đối ngoại, biên, phiên dịch cho các dự án có 

đối tác nước ngoài tham gia; Làm công tác nghiên cứu ở các viện ngôn ngữ; Làm 

biên tập viên tiếng Anh cho các tòa soạn báo, tạp chí, truyền hình, quảng cáo, các 

ấn phẩm xuất bản bằng tiếng Anh. 

- Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Tiếng Anh Du lịch - Thương mại có thể: 

Làm các công việc có sử dụng tiếng Anh như hành chính văn phòng, thư ký, lễ tân, 

thông dịch viên, biên dịch viên, giao dịch viên hàng không…; Soạn thảo văn bản, 

tài liệu tham khảo, sách, báo, hợp đồng kinh tế thương mại bằng tiếng Anh; Làm 

hướng dẫn viên du lịch - lữ hành, nhân viên các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng, 

khách sạn…; Làm công tác đối ngoại, biên - phiên dịch cho các dự án có đối tác 

nước ngoài tham gia; Làm nhân viên, chuyên viên cho các công ty thương mại, các 

cơ sở sản xuất, dịch vụ, văn phòng. 

 

10. ĐẠI HỌC ĐỊA LÝ HỌC (7310501) chuyên ngành ĐỊA LÝ DU LỊCH 

-  Đào tạo cử nhân Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch). Thời gian đào tạo: 4 

năm.  

- Cơ hội việc làm của chuyên ngành Địa lý du lịch rất đa dạng, cụ thể có thể 

làm việc trong một số vị trí công việc như sau: Làm nghiên cứu viên về địa lý, tài 

nguyên và môi trường, quy hoạch lãnh thổ phát triển du lịch ở các viện, trung tâm, 

cơ quan nghiên cứu, tổ chức, dự án phát triển du lịch các vùng, lãnh thổ, …; Nhân 

viên xây dựng, phát triển sản phẩm, hoạch định tuyến – điểm du lịch tại các công 

ty lữ hành, hoặc bộ phận khảo sát thị trường tại các đơn vị kinh doanh du lịch; 



Công chức tại các cơ quan quản lý ở trung ương hoặc địa phương như: sở, phòng 

về du lịch, tài nguyên và môi trờng, khoa học và công nghệ, văn phòng hướng dẫn 

du lịch, vườn quốc gia, …; Giảng viên/ Giáo viên các học phần thuộc chuyên 

ngành ở các Trường cao đẳng, Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề du lịch (sau khi bổ túc 

chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm); Hướng dẫn viên du lịch tự do hoặc tại các điểm 

đến (sau khi bổ túc chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch); Nhân viên giao dịch (lễ 

tân, phục vụ) tại các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và một số loại hình khác; Hoặc 

có thể tự khởi nghiệp về lĩnh vực du lịch. Ngoài ra, có thể tiếp tục học tập ở trình 

độ cao hơn. 

 

 11. ĐẠI HỌC KẾ TOÁN (7340301) Gồm hai chuyên ngành Kế toán Tổng 

hợp và Kế toán Doanh nghiệp. 

- Đào tạo cử nhân Kế toán. Thời gian đào tạo: 4 năm 

- SV tốt nghiệp có thể hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và thực hiện 

các công tác kế toán. Đảm nhiệm vị trí kế toán viên tại bộ phận kế toán của các 

doanh nghiệp hoặc các đơn vị hành chính; Làm việc tại các công ty Kế toán, Kiểm 

toán với vị trí chuyên gia kế toán, kiểm toán, chuyên gia phân tích tài chính; Tham 

gia giảng dạy các học phần kế toán trong các trường ĐH, CĐ, TCCN; Nghiên cứu 

khoa học thuộc các lĩnh vực về kinh tế, kế toán... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ 

cao hơn. 

 

12. ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101) 

-  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh. Thời gian đào tạo: 4 năm 

- SV tốt nghiệp có thể tạo lập doanh nghiệp và hoạch định chương trình, kế 

hoạch kinh doanh; Làm cán bộ quản lý trong các bộ phận sản xuất, kinh doanh, tổ 

chức của doanh nghiệp; Nhân viên trong các công ty tư vấn các vấn đề thuộc về 

quản trị, kinh doanh; Tham gia giảng dạy các học phần quản trị kinh doanh trong 

các trường ĐH, CĐ, TCCN; Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về kinh tế, 

quản trị kinh doanh... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

13. ĐẠI HỌC LUẬT (7380101) Gồm hai chuyên ngành: Luật Kinh tế - 

Thương mại và Luật Hành chính - Tư pháp 

-  Đào tạo cử nhân Luật. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Cơ hội việc làm chuyên ngành Luật Kinh tế - Thương mại rất đa dạng và 

hấp dẫn, không chỉ giới hạn ở những công việc liên quan đến nghề luật trong các 

cơ quan nhà nước, tòa án, sở tư pháp, viện kiểm sát,… mà còn có thể công tác tại 



các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, liên doanh, đầu tư hoặc ở những 

tổ chức dịch vụ pháp luật. Cụ thể, sinh viên có thể làm việc trong một số ngành 

nghề, lĩnh vực như sau: Phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, soạn 

thảo, ký kết hợp đồng; chuyên gia tư vấn pháp luật, giải quyết, xử lý tình huống 

pháp lý trong kinh doanh; với kiến thức căn bản về kinh tế có thể làm việc ở tòa án 

các cấp, các cơ quan của Quốc hội, viện kiểm sát các cấp, công an, các bộ ngành 

của chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, ủy ban nhân dân các cấp, sở, phòng, 

ban ở địa phương, các cơ quan quản lý kinh tế, ban quản lý dự án, văn phòng công 

chứng…; Có thể tham gia làm việc tại các viện nghiên cứu và các trung tâm cung 

cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý như văn phòng luật sư, công ty luật, các hội luật 

gia...; Làm việc tại các trung tâm trọng tài thương mại với tư cách là trọng tài viên 

giải quyết các tranh chấp thương mại; Có thể tham gia giảng dạy các cơ sở giáo 

dục có đào tạo khối ngành luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. 

- Sinh viên chuyên ngành Luật Hành chính - Tư pháp có khả năng làm việc 

tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cơ quan quyền lực như các cơ quan của Quốc 

hội, HĐND các cấp, UBND các cấp, tòa án các cấp, viện kiểm sát các cấp, công 

an, các bộ ngành của chính phủ, sở, phòng, ban ở địa phương, các cơ quan quản lý 

nhà nước, phòng công chứng, làm việc tại bộ phận thanh tra, pháp chế của các cơ 

quan quan chuyên môn,  làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị – xã 

hội; Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý: làm việc trong các 

công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên 

pháp chế, tư vấn viên, làm phòng tổ chức hành chính trong các công ty, doanh 

nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật như 

ngân hàng, các công ty, tổng công ty,...; Có thể tham gia giảng dạy các cơ sở giáo 

dục - đào tạo; Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ 

chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật. 

 

II. CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM 

1. CAO ĐẲNG VIỆT NAM HỌC (Chuyên ngành VĂN HÓA DU LỊCH) 

(6220103) 

-  Đào tạo Cử nhân Việt Nam học. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm hướng dẫn viên du lịch, tuyến trưởng nhóm 

hướng dẫn viên tại các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành; Nhân viên làm việc 

trong các văn phòng thương mại, phụ trách các mảng về văn hoá & xã hội trong 

các Uỷ ban nhân dân xã, phường, thành phố, thị trấn; hoặc tại các Trung tâm Văn 

hóa - Du lịch, các Sở, Phòng văn hóa du lịch; Nhân viên trong hệ thống nhà hàng, 

khách sạn: như nhân viên Lễ tân, Marketing tại các công ty du lịch, doanh nghiệp 



lữ hành, nhà hàng; Sinh viên có thể trở thành nhà quản lý, điều hành nghiệp vụ  

hướng dẫn các tour du lịch trong các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành; Lễ tân 

văn phòng;  Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

2. CAO ĐẲNG TIẾNG ANH (6220206) 

- Đào tạo Cử nhân Tiếng Anh. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Tiếng Anh có thể đảm nhiệm các công 

việc liên quan đến tiếng Anh như: nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng, nhân viên 

lữ hành tại các cơ quan quản lý; Cán bộ nhân viên các bộ phận đối ngoại, hợp tác 

quốc tế tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, nhân viên các phòng 

marketing, cán bộ ở cá Sở Ngoại vụ, cá tổ chức phi chính phủ; Làm biên tập, phát 

thanh viên ở các đài phát thanh – truyền hình địa phương; Làm giáo viên tiếng Anh 

của các trường THCS, trung tâm ngoại ngữ. 

 

3. CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG QUỐC (6220209) 

- Đào tạo Cử nhân Tiếng Trung Quốc. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc liên quan đến tiếng Trung 

như trợ lý hoặc thư ký giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 

doanh nghiệp nhà nước và tư nhân; Cán bộ, nhân viên các bộ phận đối ngoại, hợp 

tác quốc tế tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội; nhân viên các 

phòng marketing, quan hệ công chúng ...; Biên tập viên, phát thanh viên tại các đài 

phát thanh truyền hình địa phương; Giáo viên giảng dạy tại các trung tâm ngoại 

ngữ, trung tâm dạy nghề (sau khi đã học thêm một số môn về phương pháp giảng 

dạy và nghiệp vụ sư phạm); Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

4. CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH (6340404) 

- Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh. Thời gian đào tạo: 3 năm 

- SV tốt nghiệp có thể Làm cán bộ quản lý trong các bộ phận sản xuất, kinh 

doanh, tổ chức của doanh nghiệp; Nhân viên trong các công ty tư vấn các vấn đề 

thuộc về quản trị, kinh doanh; Tham gia giảng dạy các học phần quản trị kinh 

doanh trong các trường Trung học chuyên nghiệp; Nghiên cứu khoa học thuộc các 

lĩnh vực về kinh tế, quản trị kinh doanh... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao 

hơn. 



 

5. CAO ĐẲNG KẾ TOÁN (6340301) 

- Đào tạo cử nhân Kế toán. Thời gian đào tạo: 3 năm 

- SV tốt nghiệp có thể Đảm nhiệm vị trí kế toán viên tại bộ phận kế toán của các 

doanh nghiệp hoặc các đơn vị hành chính; Làm việc tại các công ty Kế toán, Kiểm 

toán với vị trí chuyên gia kế toán, kiểm toán, chuyên gia phân tích tài chính; Tham 

gia giảng dạy các học phần kế toán trong các trường Trung học chuyên nghiệp; 

Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về kinh tế, kế toán... Có thể tiếp tục học 

tập ở trình độ cao hơn. 

 

6. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (6480201) 

- Đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên về lĩnh vực Công nghệ thông tin 

tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, các công ty phát triển, sản xuất, 

gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; 

Làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải 

pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, mạng máy tính và Internet; Giảng 

dạy Công nghệ Thông tin tại các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các 

trung tâm đào tạo và các trường phổ thông. 

 

7. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (6510303) 

-  Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng, 

quản lý vận hành dây chuyền tự động hóa, hệ thống điện tại các đơn vị sản xuất 

trong các nhà máy, xí nghiệp…; Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến 

Dự án xây dựng điện thông qua các công việc hỗ trợ cho cá kỹ sư, chuyên gia; Vận 

hành các trạm truyền tải điện, các xí nghiệp điện cao thế, hạ thế phù hợp với trình 

độ, chuyên môn được đào tạo; Thiết kế và thi công hoặc giám sát thi công các hạng 

mục điện tại các công trình chung cư, nhà cao tầng, các khu dan cư....; Làm công 

tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện - điện tử tại các cơ quan, nhà máy; Giảng dạy 

các môn thực hành kỹ thuật điện - điện tử ở các trường cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề… 

 

 

 



 

8. CAO ĐẲNG CHĂN NUÔI (Ghép với THÚ Y) (6620119)  

-  Đào tạo cử nhân Chăn nuôi - Thú y. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước 

có liên quan đến Chăn nuôi; Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở chăn nuôi, thú y; Làm 

việc tại các trạm, trại về lĩnh vực chăn nuôi tại các xã (phường, thị trấn), huyện (thị 

xã, thành phố); Làm việc tại các Trung tâm tư vấn, kiểm dịch, công ty, doanh 

nghiệp về chăn nuôi; Làm cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu khoa học về 

chăn nuôi; làm chuyên viên, cán bộ kỹ thuật ở sở nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

9. CAO ĐẲNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (6620303) 

- Đào tạo cử nhân Nuôi trồng thủy sản. Thời gian đào tạo: 3 năm 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể phụ trách công tác NTTS, công tác quản lý kỹ 

thuật tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS; Làm cán bộ 

quản lý sản xuất và trực tiếp sản xuất tại các cơ sở NTTS; Làm việc tại các bộ phận 

về môi trường nuôi, dịch bệnh lĩnh vực NTTS, các dự án NTTS... Có thể tiếp tục 

học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

 

 

 

 


