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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ GIẢNG DẠY THỰC NGHIỆM CÁC NGÀNH 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS VÀ THPT 

MỤC TIÊU CHUNG: 
 Chương trình đào tạo Thạc sĩ giảng dạy thực nghiệm được thiết kế hướng đến các đối 

tượng là giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên ở bậc THCS, THPT và các 

đối tượng quan tâm. 

 Chương trình cung cấp cho người học kiến thức cơ sở và nâng cao các chuyên ngành 

khoa học tự nhiên; bổ sung kiến thức hỗ trợ về các ngành khoa học kỹ thuật; rèn luyện 

tư duy nghiên cứu, sáng tạo; nâng cao kỹ năng thực hành và cập nhật tri thức mới. 

 Trang bị cho học viên phương pháp thiết kế giảng dạy thực nghiệm, phương pháp 

giảng dạy tích cực, phương pháp hướng 

dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ 

năng xây dựng và thiết kế các bài giảng 

thực nghiệm ở bậc THCS, THPT phù hợp 

với đặc thù của địa phương. 

 Người học sau khi tốt nghiệp có trình độ 

cao cả lý thuyết lẫn thực hành, có khả 

năng giảng dạy, nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, phân 

tích và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, có khả năng tiếp tục 

học tập nâng cao hơn nữa ở trong và ngoài nước. 

 Chương trình đào tạo linh hoạt giúp học viên có thể đảm bảo công tác và tham gia theo 

học chương trình (ngoài giờ hành chính).  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  

Các chương trình đào tạo được thiết kế theo yêu cầu và đặc thù của địa phương. Các môn 

học được xây dựng mới với mục tiêu đào tạo học viên có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành 

Giảng dạy thực nghiệm. Chương trình chú trọng vào các mục tiêu chính:  

 Trang bị kiến thức chuyên môn cơ sở và nâng cao theo các ngành học. 

 Cung cấp phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phương 

pháp dạy học thực nghiệm ở bậc phổ thông.  

 Nâng cao kỹ năng thực hành, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học. 

 



 
 

2 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY SINH HỌC THỰC NGHIỆM 

(Ngành Sinh học thực nghiệm) 

Mục tiêu đào tạo 

 Cung cấp các kiến thức và kỹ năng 

bậc cao học để nâng cao trình độ 

chuyên môn.  

 Hướng dẫn xây dựng, thiết kế hiệu 

quả các bài giảng lý thuyết và thực 

nghiệm môn sinh học ở bậc phổ 

thông. 

 Cung cấp các phương pháp giảng dạy 

truyền cảm hứng cho học sinh trong việc trân trọng các giá trị của tiến bộ khoa học, 

cũng như xác định được sự kết nối giữa các ngành khoa học. 

 Nâng cao khả năng gợi mở và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông 

trong quá trình giảng dạy môn Sinh học. 

 Học viên có khả năng tự đào tạo liên tục và cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao 

kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu.  

Thế mạnh của chương trình 

 Chương trình Thạc sĩ được thiết kế riêng hướng đến các đối tượng là giáo viên Sinh 

học bậc Trung học Cơ sở , Trung học Phổ thông và các đối tượng quan tâm 

 Đội ngũ Giảng viên đa số tốt nghiệp 

từ nước ngoài, có nhiều năm kinh 

nghiệm và thế mạnh trong nghiên 

cứu khoa học và giảng dạy ở các bậc 

học từ THPT đến sau đại học trong 

nhiều lĩnh vực như y dược, nông 

nghiệp, công nghiệp,… 

 Hệ thống các Phòng thí nghiệm, Trung tâm, Viện nghiên cứu được đầu tư trang thiết bị 

đa dạng đảm bảo các cơ hội thực tập, kiến tập cho học viên của chương trình. 

 Mạng lưới liên kết rộng lớn với các doanh nghiệp và cựu học viên của chương trình hỗ 

trợ học viên tiếp cận và cập nhật các kiến thức thực tế. 
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Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo 

 Học viên được tiếp cận các kiến thức 

mới, tư duy và kỹ năng nghiên cứu 

trong lĩnh vực sinh học. 

 Học viên được nâng cao khả năng 

giảng dạy và hướng dẫn học sinh 

NCKH. 

 Có cơ hội tham gia các dự án nghiên 

cứu khoa học, thực hiện các thí nghiệm 

và kiến tập trực tiếp tại các PTN của trường. 

 Tham quan các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sinh học – công nghệ sinh học 

để cập nhật các thông tin thực tế.  

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp: 

 Giáo viên, cán bộ quản lý chuyên môn trong trường THPT và THCS. 

 Cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục và sinh học. 

 Chuyên viên, cán bộ quản lý, điều hành trong các cơ quan quản lý nhà nước và tư nhân 

liên quan đến lĩnh vực sinh học. 

Sơ nét về chương trình đào tạo 

Cấu trúc chương trình đào tạo 60TC, bao 

gồm: 

 Kiến thức chung 

o Triết học. 

o Ngoại ngữ. 

o Phương pháp giảng dạy tích cực. 

o Thiết kế giảng dạy thực nghiệm. 

o Những vấn đề về công nghệ hiện đại trong ngành Sinh học thực nghiệm. 

 Kiến thức cơ sở chuyên ngành (46 TC) 

 Luận văn Thạc sĩ: 8TC 

 Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần kiến tập thực tế hoặc thực nghiệm đi 

kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.  

 Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ năng 

tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TOÁN HỌC (Ngành Toán ứng dụng) 

Mục tiêu đào tạo  

 Đào tạo nâng cao ở trình độ cao học về 

toán cho giáo viên toán trung học.  

 Học viên tốt nghiệp có trình độ chuyên 

môn vững vàng và nâng cao về toán, có 

năng lực sử dụng hiểu biết toán nâng 

cao vào giảng dạy ở bậc trung học. 

 Học viên có khả năng tiếp tục học tập 

phục vụ công việc. 

Thế mạnh của chương trình 

Chương trình toán phổ thông mới yêu cầu người giáo viên phổ thông cần phải có 

kiến thức đa ngành, đặc biệt là về xác suất thống kê và ứng dụng của toán học, đồng thời sử 

dụng các phương pháp giảng dạy tích cực thông qua chuyên đề và thực hành dùng máy tính. 

Trong khi đó, các chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm bậc đại học trước đây không 

chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng cho giáo viên giảng dạy theo chương trình mới.  

Chương trình Thạc sĩ toán ứng dụng 

được thiết kế nhằm đáp ứng được nhu cầu mới 

rất lớn này. Khoa Toán - Tin học trường ĐH 

KHTN là đơn vị chuyên môn phụ trách đào 

tạo có đội ngũ Giảng viên nhiều kinh nghiệm, 

đào tạo và nghiên cứu đa hướng, đa ngành. 

 Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau: 

 Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các TT văn hóa… 

 Làm nghiên cứu viên ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.  

 Làm việc cho các doanh nghiệp công nghệ có sử dụng các công cụ toán học, như cơ 

học tính toán, thống kê, tính toán tài chính, qui hoạch, xử lý dữ liệu lớn, ... 

 Giải quyết công việc cần năng lực phân tích xử lí những vấn đề phức tạp mà ở đó các 

phương pháp toán học có hiệu quả, như trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, 

hoạch định chính sách, … 

 Làm việc ở các vị trí quản lý có khả năng phân tích và nhận định chính xác nội dung 

công việc, xác định tốt mối quan hệ giữa các công việc, khả năng tổ chức có hệ thống. 
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Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo 

 Giúp người học nâng cao trình độ qua việc cập nhật, bổ sung kiến thức, quan điểm 

hiện đại về toán học và ứng dụng của toán, từ đó có thể nâng cao chất lượng giảng dạy 

toán của giáo viên.  

 Chương trình có những môn học mà ít khi có 

trong các chương trình của ngành sư phạm trước 

đây, như thống kê, tính toán số, tối ưu hóa, mô 

hình hóa toán học, toán kinh tế ... phản ánh yêu 

cầu của chương trình toán phổ thông mới. 

 Giúp người học tiếp cận một số quan điểm và phương pháp tiên tiến trong giáo dục. 

Sơ nét về chương trình đào tạo 

Cấu trúc chương trình đào tạo (60TC), bao gồm: 

 Kiến thức chung 

o Triết học. 

o Ngoại ngữ. 

o Phương pháp giảng dạy tích cực. 

o Thiết kế giảng dạy thực nghiệm. 

o Những vấn đề về công nghệ hiện đại trong 

ngành Toán ứng dụng. 

 Kiến thức cơ sở chuyên ngành (46TC) 

 Luận văn Thạc sĩ: 8TC 

Trong các môn bắt buộc có các môn Phương pháp giảng dạy tích cực, Phương pháp 

luận nghiên cứu khoa học, Thiết kế giảng dạy thực nghiệm. Các môn học chuyên môn có 

nhiều hướng: Giải tích, Đại số, Số học, Tổ hợp, Xác suất, Thống kê, Hình học, Toán ứng 

dụng, Tin học, Toán phổ thông, ...  

Luận văn thạc sĩ có các hướng chủ yếu: 

 Tìm hiểu và trình bày lại chi tiết một công trình nghiên cứu toán ở trình độ đương thời 

có liên quan đáng kể tới toán ở bậc trung học. Khuyến khích có những đóng góp của 

học viên như: bổ sung chi tiết, áp dụng vào trường hợp cụ thể, tính toán minh họa, 

trình bày lại một cách đầy đủ kiến thức cơ sở ở dạng sơ cấp hơn, ...    

 Xét một vấn đề toán học cụ thể có liên quan đáng kể tới toán ở bậc phổ thông, tìm và 

tổng hợp các phương pháp, hiểu biết toán học đương thời góp phần khảo sát vấn đề. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VẬT LÝ THỰC NGHIỆM  

(Ngành Vật Lý Kỹ Thuật) 

Mục tiêu đào tạo 

 Cung cấp các kiến thức về lý thuyết và 

thực nghiệm bậc cao học;  

 Cập nhật trình độ khoa học công nghệ về 

ứng dụng vật lý cho giáo viên các trường 

phổ thông;  

 Trang bị kỹ năng thiết kế bài giảng thực 

nghiệm môn Vật lý.  

Thế mạnh của chương trình 

Học viên được cung cấp các kiến thức căn bản và chuyên sâu về vật lý, đảm bảo đủ 

năng lực để xây dựng các bài giảng theo xu hướng hiện đại trên nền tảng: lý thuyết khoa học 

kết hợp với thực nghiệm; tiếp cận khoa học kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu 

quả giảng dạy trong các trường phổ thông. 

 Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau:: 

 Giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng... 

 Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu 

Quốc gia; các trường Đại học, Cao đẳng và 

các cơ quan khoa học của các tỉnh. 

 Làm việc tại các công ty nhà nước hoặc tư 

nhân theo hướng phát triển khoa học, 

chuyển giao công nghệ, các cơ quan trong 

các lĩnh vực gần khác như: điện tử, tin học, 

viễn thông…. 

 Thực hiện các công việc cần kỹ năng thực 

nghiệm và nghiên cứu các vấn đề mới. 

 Phát triển các kỹ năng cứng và kỹ năng 

mềm trong học tập và nghiên cứu khoa học. 

 Khả năng học tiếp bậc Tiến sĩ tại các trường 

đại học trong và ngoài nước.  
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Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo 

 Học viên được tiếp cận nhiều kiến thức cơ bản và nâng cao về vật lý, đặc biệt là kỹ 

năng thực hành, kỹ năng nghiên cứu khoa học. 

 Học viên có khả năng làm việc độc lập, 

sáng tạo, và có năng lực phát hiện, phân 

tích và giải quyết những vấn đề thuộc vật 

lý kỹ thuật.  

 Học viên được nâng cao trình độ giảng 

dạy ở bậc phổ thông hay bậc đại học, có 

khả năng đáp ứng những yêu cầu của 

công việc có liên quan đến kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng ngoài 

lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

 Học viên được thực nghiệm trong các phòng thí nghiệm hiện đại, tiếp cận các hướng 

nghiên cứu khoa học mới của Việt Nam và thế giới. 

 Học viên được học với các Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm là các chuyên gia trong 

nghiên cứu khoa học, nhiệt tình trong giảng dạy.  

Sơ nét về chương trình đào tạo 

Cấu trúc chương trình đào tạo (60TC), bao 

gồm: 

 Kiến thức chung 

o Triết học. 

o Ngoại ngữ. 

o Phương pháp giảng dạy tích cực. 

o Thiết kế giảng dạy thực nghiệm. 

o Những vấn đề về công nghệ hiện đại 

trong ngành Vật lý Kỹ thuật. 

 Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: khoảng 44 TC (cả lý thuyết và thực nghiệm) 

 Luận văn thạc sĩ: (10 TC) 

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần kiến tập thực tế hoặc thực nghiệm đi 

kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.  

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ 

năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HÓA HỌC THỰC NGHIỆM 

(Ngành Hóa hữu cơ) 

Mục tiêu đào tạo 

 Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng 

cao trong lĩnh vực hóa học thực nghiệm 

để đáp ứng nhu cầu xã hội.  

 Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến 

thức chuyên sâu, kỹ năng và khả năng 

xây dựng hệ thống thực hành trong lĩnh 

vực hóa học, có kỹ năng làm việc độc lập, 

chủ động, khả năng phát hiện và giải 

quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo.  

 Học viên có khả năng nghiên cứu khoa học để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc 

đào tạo chuyên sâu hơn nữa ở trong và ngoài nước. 

Thế mạnh của chương trình 

 Nội dung chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo những chương trình đào 

tạo thạc sĩ tiên tiến trên thế giới với phương pháp giảng dạy tích cực, dễ hiểu, kích 

thích sự sáng tạo. 

 Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tận tâm, có kinh nghiệm và trình độ chuyên 

môn cao trong lĩnh vực Hóa học 

thực nghiệm, đã từng được đào 

tạo ở các trường đại học nước 

ngoài uy tín bao gồm 1 Giáo sư, 

15 Phó giáo sư và hơn 24 Tiến 

sĩ. Một số giảng viên cũng tham 

gia giảng dạy ở bậc PTTH nên 

nắm khá rõ những nhu cầu và 

đòi hỏi của bậc phổ thông. 

 Phòng thí nghiệm được trang bị với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc 

nghiên cứu chuyên sâu cũng như thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc tế, 

cấp nhà nước với nhiều công trình khoa học công bố trong và ngoài nước hàng năm. 
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Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo 

 Có được những kiến thức chuyên môn 

sâu trong lĩnh vực hóa học thực nghiệm. 

 Làm quen và sử dụng thành thạo các 

máy móc, thiết bị thí nghiệm hiện đại. 

 Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh 

giá các dữ liệu và thông tin liên quan về 

hóa học, từ đó đưa ra giải pháp xử lý các 

vấn đề một cách khoa học. 

 Có kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong 

lĩnh vực hóa học thực nghiệm. 

 Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường đại học và cao đẳng, giảng 

dạy tại các trường trung học phổ thông, các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành 

liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Sơ nét về chương trình đào tạo 

Cấu trúc chương trình đào tạo (60TC), 

bao gồm:  

 Kiến thức chung 

o Triết học. 

o Ngoại ngữ. 

o Phương pháp giảng dạy tích cực. 

o Thiết kế giảng dạy thực nghiệm. 

o Những vấn đề về công nghệ hiện đại trong ngành Hóa hữu cơ. 

 Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: khoảng 44 TC (cả lý thuyết và thực nghiệm) 

 Luận văn tốt nghiệp: 10 TC 

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần kiến tập thực tế hoặc thực nghiệm đi 

kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.  

Ngoài những môn chuyên ngành, học viên còn được giảng dạy về “Phương pháp 

giảng dạy tích cực”. 

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ 

năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ HƯỚNG ỨNG DỤNG 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG TẠI 

KHU VỰC TÂY NAM BỘ (Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường) 

Mục tiêu đào tạo 

 Trang bị cho học viên có kiến thức khoa 

học chuyên sâu, nền tảng về tài nguyên 

và môi trường, kiến thức về quản lý. 

 Học viên có khả năng đảm nhận công 

tác quản lý tổng hợp tài nguyên và môi 

trường và quản lý phát triển cho các tỉnh 

khu vực Tây Nam Bộ. 

 Học viên nắm vững và có khả năng tiếp 

cận các phương pháp và kỹ thuật hiện đại và phù hợp nhằm áp dụng trong nghiên cứu 

và thực hành bảo vệ tài nguyên và môi trường phù hợp điều kiện thực tiễn các địa 

phương từ cấp xã, huyện, tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.  

Thế mạnh của chương trình 

 Chương trình đào tạo được xây dựng linh hoạt theo yêu cầu đào tạo cán bộ quản lý các 

cấp từ tỉnh, huyện và xã khu vực Tây Nam Bộ. 

 Đáp ứng kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành học. 

 Nội dung các môn học đề xuất và giải quyết trực tiếp các vấn đề cụ thể của địa 

phương. 

 Học viên được hướng dẫn giải quyết các vấn đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, 

sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường cho các dự án phát triển kinh tế xã hội ở các 

cấp độ: khu vực vùng, tỉnh, huyện, xã theo định hướng phát triển bền vững.  
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Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo 

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp: 

 Giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các 

trường, viện, các trung tâm môi trường địa 

phương khu vực Tây Nam Bộ. 

 Chuyên viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo tại 

các cơ quan nhà nước, các tổ chức liên 

quan đến quản lý tài nguyên và môi trường, 

các doanh nghiệp và tổ chức xã hội địa phương. 

 Công tác quản lý môi trường tại các doanh nghiệp, công ty, tổ chức tư vấn và dịch vụ 

môi trường … 

 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để đáp ứng đòi hỏi ngày càng tăng của quá trình 

phát triển, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, có thể tham gia dự tuyển nghiên cứu sinh 

ngành Quản lý tài nguyên và môi trường hay các chuyên ngành có liên quan của các 

trường trực thuộc hay ngoài ĐH Quốc Gia TP. HCM.  

Sơ nét về chương trình đào tạo 

Cấu trúc chương trình đào bao gồm 50 tín chỉ: 

 Kiến thức chung (5 TC):  

o Triết học 

o Phương pháp nghiên cứu khoa học  

o Ngoại ngữ 

 Kiến thức chuyên ngành (38 TC): bao gồm học phần bắt buộc sẽ được mở cho tất cả 

các khóa và nhóm học phần tùy chọn sẽ được chọn lựa mở theo từng khóa trên cơ sở 

nhu cầu đào tạo. 

 Luận văn thạc sĩ (7 TC)  

Đề tài tốt nghiệp sẽ được hướng dẫn 

trên cơ sở thảo luận với học viên, hướng dến 

những vấn đề liên quan với vị trí công tác 

nhằm tạo thuận lợi trong việc thu thập số liệu 

và ứng dụng kết quả trong công việc của học 

viên. 
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CHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (Ngành Hệ thống thông tin) 

Mục tiêu đào tạo 

 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

trong lãnh vực hệ thống thông tin tại khu 

vực Tây Nam Bộ.  

 Cung cấp cho học viên các kỹ năng kỹ 

thuật kết hợp kỹ thuật quản lý cần thiết 

cho vị trí quản lý trong lĩnh vực hệ thống 

thông tin cũng như các ngành liên quan.  

 Chương trình trang bị cho học viên kiến 

thức và kỹ năng nâng cao cần thiết để 

đánh giá các công nghệ hiện tại và mới, có khả năng hoạch định các chiến lược gắn kết 

công nghệ với các mục tiêu nghiệp vụ của đơn vị tại địa phương.  

Thế mạnh của chương trình 

 Chương trình học tập trung vào các lĩnh vực quan trọng trong ngành Hệ thống thông 

tin bao gồm: hệ thống thông tin cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin quản lý doanh 

nghiệp, chiến lược công nghệ thông tin và chính sách, công nghệ và kỹ thuật mới, kỹ 

thuật phân tích dữ liệu thông minh và quản lý dự án.  

 Học viên có khả năng nắm vững 

các khái niệm cơ bản và nâng 

cao về hệ thống thông tin được 

áp dụng trong hoạt động và 

quản lý nghiệp vụ.  

 Hiểu và xác định được các 

thành phần chính của một hệ 

thống máy tính, bao gồm cả 

phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và môi trường hoạt động khi hỗ trợ vận hành và 

quản lý nghiệp vụ. 

 Học viên có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp nhóm để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến khai thác hoặc tham gia hiện thực một hệ thống thông tin thực tế của 

doanh nghiệp, đơn vị hành chánh sự nghiệp tỉnh. 
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Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo 

 Học viên được vận dụng phương pháp tiếp cận phân tích, mô hình hóa, thiết kế trong 

xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.  

 Nắm bắt được các công nghệ mới: di 

động, kỹ thuật hệ thống phân tán, điện 

toán đám mây trong khai thác hệ thống 

thông tin doanh nghiệp. 

 Hiểu các khái niệm thương mại điện tử 

áp dụng trong doanh nghiệp, áp dụng 

các kỹ thuật và công cụ thương mại điện 

tử cho hoạt động doanh nghiệp. 

 Sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu trực tuyến đa chiều và các phương pháp phổ 

biến trong khai thác dữ liệu vào việc khai thác một hệ thống thông minh và hỗ trợ ra 

quyết định trong doanh nghiệp. 

 Hiểu và áp dụng các kỹ thuật, công cụ trong việc quản lý và nâng cao hiệu năng CSDL 

của doanh nghiệp một cách hiệu quả. 

 Học viên hoàn thành chương trình thạc sĩ Hệ thống thông tin có khả năng nắm bắt 

nhiều cơ hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại địa phương. 

 Có khả năng học tiếp các chương trình đào tạo hệ thống thông tin nâng cao. 

Sơ nét về chương trình đào tạo 

Cấu trúc chương trình gồm 60 TC, bao 

gồm:  

 Kiến thức chung (5TC):  

o Triết học 

o Phương pháp nghiên cứu khoa học  

o Ngoại ngữ 

 Kiến thức chuyên ngành (45TC): Bao gồm học phần bắt buộc sẽ được mở cho tất cả 

các khóa và nhóm học phần tùy chọn sẽ được chọn lựa mở theo từng khóa trên cơ sở 

nhu cầu đào tạo.  

 Luận văn thạc sĩ (10TC): Hướng theo các chủ đề phát triển hệ thống thông tin trong 

lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, các đề tài thực tế từ sở ban ngành, doanh nghiệp tại địa 

phương. 
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GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 LỊCH SỬ    

  1941 Trường Cao đẳng Khoa học Đông Dương 

  1957 Trường Đại học Khoa học Sài Gòn 

  1977 Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM 

  1996 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung 

cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực khoa học cơ bản và 

khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường quốc tế. 

 Trường hiện có 9 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Toán – Tin học; Khoa Vật lý 

– Vật lý Kỹ thuật; Khoa Hóa học; Khoa Sinh học & Công nghệ Sinh học; Khoa Môi 

trường; Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu; Khoa Địa chất; Khoa Điện tử Viễn 

thông. 

 Ngoài ra Trường ĐH Khoa học Tự nhiên còn có 16 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ thực hiện các dự án trọng điểm và nghiên cứu chuyên 

sâu, mũi nhọn. 

 Trường đang có 31 ngành (38 chuyên ngành) ở bậc sau đại học và 13 ngành (52 chuyên 

ngành) đào tạo ở bậc đại học. 
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Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu 

hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công 

nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21. 

Hiện tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 8 

Giáo sư, 59 Phó Giáo sư và 185 Tiến sĩ  đảm 

nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu cho hơn 

15.000 sinh viên bậc đại học và hơn 2.000 học 

viên cao học, nghiên cứu sinh. 

CÁC CƠ SỞ HỢP TÁC ĐÀO TẠO: 

 Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. HCM tại tỉnh Bến Tre 

 Trường Đại học Kiên Giang 

 Trường Đại học An Giang 

 Trường Đại học Tiền Giang 

 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 CHỨC NĂNG: 

 Triển khai chiến lược phát triển, quản lý công tác đào tạo sau đại học. 

 Điều phối hoạt động của các Khoa trong việc đào tạo sau đại học. 

 Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện các chương trình liên kết đào tạo 

sau đại học.  

 LIÊN HỆ:  

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng Phòng 

: 0909.420.355 : thaodp@hcmus.edu.vn.  

TS Nguyễn Xuân Vinh – Phó Trưởng Phòng  

: 0903.00.35.27 : nxvinh@hcmus.edu.vn 

Địa chỉ văn phòng: Phòng 8, Dãy B, Cơ sở 1, 

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM  

: (+84) 28 38.350.097  

: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.  

Website:  https://sdh.hcmus.edu.vn. Fanpage: www.facebook.com/ogs.hcmus 


