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Tóm tắt: 

Ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 
(UEF) được đào tạo khóa đầu tiên vào năm 2015, cho đến nay đã có bốn khóa 
sinh viên tốt nghiệp và ba khóa đang đào tạo. Chương trình đào tạo được xây 

dựng chú trọng trang bị năng lực thực hành nghề nghiệp, gắn kết với thức tiễn, đáp ứng nhu 
cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Bài báo đề cập về chương trình đào tạo ngành công nghệ 
thông tin tại UEF, bao gồm cấu trúc chương trình đào tạo, chương trình dạy học, phương 
pháp dạy học, phương pháp kiểm tra và các kết quả đạt được. Một số các giải pháp đề xuất 
để nâng cao chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin tại UEF.
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Abstract: 
The information technology (IT) major at the University of Economics and Finance 

in Ho Chi Minh City (UEF) was first trained in 2015. Bachelor IT program focuses on 
equipping professional practice skills, combining theory with practice, meeting social needs, 
and international integration. The article mentions the information technology training 
program at UEF, including the structure of the training program, the teaching program, the 
teaching method, the assessment method, and the achieved results. Some proposed solutions 
to improve the quality of IT training at UEF.
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