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NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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Công nghệ thông tin – CLC
- Thời gian: 4,5 năm (155 tín chỉ);
52480201C
- Bằng cấp: Kỹ sư CNTT – Chất lượng cao
- Học phí trung bình: 22 triệu đồng/năm
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Chú thích: CLC: Chương trình chất lượng cao; T: Toán; L: Lý; H: Hóa; V: Văn; A: Tiếng Anh

PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH
PHƢƠNG THỨC A:
 Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
 Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT
xác định, không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10) và môn Tiếng Anh đạt mức
điểm do Trường ĐHCT quy định (mức điểm này sẽ được công bố trước ngày 15/07/2017).
 Thời gian ĐKXT : từ 01/04/2017 đến 20/04/2017 cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia
 Điểm XT: là tổng điểm 3 môn do thí sinh đăng ký (T-L-A, T-H-A, hoặc T-V-A) + điểm ưu tiên
PHƢƠNG THỨC B:
 Xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển (tất cả các ngành) vào Trường ĐHCT năm 2017 và có nguyện
vọng chuyển sang học chương trình chất lượng cao.
 Điều kiện ĐKXT: ng viên có kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 c a một trong các tổ hợp
xét tuyển (T-L-H, T-L-A, T-H-A, hoặc T-V-A); có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (do
Trường ĐHCT tổ chức) hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương Bậc 2 trở lên (bao gồm: A2 theo
Khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 3.0, TOIEC 400, TOEFL ITP 337, TOEFL iBT 31, KET 70,
PET 45, Chứng chỉ B do Trường ĐHCT cấp,... ).
 Thứ t c c tiêu ch xét tuyển:
(1) Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương;
(2) Tổng điểm 3 môn do ứng viên đăng ký (T-L-H, T-L-A, T-H-A, hoặc T-V-A).
 Thời gian xét tuyển: theo thông báo c a Trường Đại học Cần Thơ (khoảng tháng 08/2017)
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CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHƢƠNG TRÌNH CHẤT LƢỢNG CAO
 Đội ngũ giảng viên
- Tham gia giảng dạy trực tiếp là các Giáo sư/Phó Giáo sư và Tiến sĩ được đào tạo bài bản ở
các nước tiên tiến, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học cao.
- Có sự tham gia giảng dạy c a các Giáo sư danh tiếng đến từ các trường đại học đối tác
nước ngoài và các chuyên gia đến từ các công ty danh tiếng trong và ngoài nước.
- Các lớp Chất lượng cao đều có đội ngũ trợ giảng và cố vấn học tập riêng. Đội ngũ này trực
tiếp hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong suốt khoá học.
 Môi trường học tập
- Khoa CNTT&TT dành riêng một khối phòng đẹp và tiện nghi để phục vụ hoạt động đào tạo
chất lượng cao.
- Môi trường học tập văn minh; hệ thống cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm tiên tiến; phòng
tự học, thư viện hiện đại.
- Phòng học được trang bị đầy đ các tiện nghi hiện đại: máy Laptop, máy lạnh, TV, Projector,
Internet & Wifi, hệ thống âm thanh, …vv.
- Sĩ số lớp nhỏ (<= 40 sinh viên/lớp).
- Sinh viên thường xuyên được giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật với sinh viên nước ngoài.
 Cơ hội nghề nghiệp:
- Có đ kỹ năng và năng lực chuyên môn để đảm nhận tốt công việc tại các công ty, tập đoàn
trong nước; các tập đoàn đa quốc gia; các cơ quan, ban ngành Nhà nước; các tổ chức Phi
Chính ph ; các Viện, Trường Đại học trong và ngoài nước, …vv.
- Có lợi thế trong tuyển dụng tại các công ty, tập đoàn đối tác c a Trường ĐHCT (VNPT, FPT,
TMA, KMS, Global Soft, Havey Nash, ...vv).
- Có lợi thế trong thực tập và làm việc ở nước ngoài.
- Với thế mạnh về ngoại ngữ và chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp có đ năng lực để học thạc
sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước.

Liên hệ tư vấn:
 Phòng Đào tạo, Trƣờng Đại học Cần Thơ, Email: tuyensinh@ctu.edu.vn, : (0710) 3872728
 Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, Trƣờng Đại học Cần Thơ
- Email: webmaster@cit.ctu.edu.vn, Website: http://www.cit.ctu.edu.vn
- Văn phòng Khoa CNTT&TT: Ths. Trần Minh Tân : 0982 88 90 90 : tmtan@ctu.edu.vn
- Tổ quản lý chương trình: TS. Nguyễn Hữu Hòa : 01244 639999 : nhhoa@ctu.edu.vn
TS. Phạm Thế Phi : 0919 458799  : ptphi@cit.ctu.edu.vn

