
Ngành Công nghệ thông tin: Đồng hành cùng doanh nghiệp Mỹ để đào tạo và 

cung ứng nguồn nhân lực. 

 

 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, trình độ đại học của Học Viện 

Hàng không Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Công nghệ Hoa kỳ (Beowulf), trang bị 

cho người học đầy đủ kiến thức cơ bản và hiện đại nhằm phát triển toàn diện về phẩm 

chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, năng lực chuyên môn, năng lực thực hành nghề 

nghiệp, năng lực ngoại ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực làm việc nhóm, năng lực làm 

việc độc lập và năng lực sáng tạo thích nghi với sự phát triển không ngừng của ngành 

Công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 4.0, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin cho toàn xã hội và cho ngành hàng không. 

 Tổng hợp kiến thức chuyên ngành, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp 

giải quyết hầu hết các vấn đề chuyên môn sâu thực tế liên quan đến chuyên ngành Công 

nghệ thông tin trong môi trường làm việc đương đại đa văn hóa, đa quốc gia. Đồng 

thời, kết hợp kiến thức chuyên ngành, kiến thức khoa học tự nhiên, kiến thức khoa học 

xã hội và kiến thức ngành hàng không tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động 

liên quan chuyên ngành CNTT, đặc biệt CNTT cho ngành Hàng Không. 

 Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:  Thiết kế và lập 

trình Web, lập trình game, lập trình ứng dụng thiết bị di động, lập trình các phần mềm 

quản lý, lập trình trí tuệ nhân tạo (AI), v.v...; vận hành và phát triển CNTT trong các cơ 



quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, viễn thông và các doanh nghiệp có ứng dụng 

CNTT, đặc biệt có thể làm việc trong các Hãng Hàng Không; làm việc trong các công 

ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước và ngoài nước; làm việc tại các công ty tư 

vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm; có thể tự phát 

hành các sản phẩm game, sản phẩm Web, ứng dụng trên thiết bị di động, v.v... 40% 

sinh viên tốt nghiệp sẽ được Tập đoàn Công nghệ Beowulf tiếp nhận làm việc trong 

môi trường toàn cầu hóa. 

 Đội ngũ giảng viên bao gồm Tíến sĩ, Thạc sĩ của Học viện Hàng không Việt Nam 

cùng với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu 

thế giới về lĩnh vực Công nghệ thông tin sẽ đảm trách việc giảng dạy cho sinh viên đạt 

chuẩn đầu ra với các vị trí việc làm mà thực tế xã hội đang cần. Với mục tiêu lấy chất 

lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, Học viện Hàng không Việt Nam không ngừng nâng cao 

chất lượng giáo dục một cách toàn diện nhằm đào tạo ra các cử nhân Công nghệ thông 

tin giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, có tố chất thủ lĩnh, đề cao tính kỷ 

luật, hoạt động tổ nhóm,… 

 


