
CHUẨN ĐẦU RA  

Nghề Quản trị mạng máy tính trình độ trung cấp 
( Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐN ngày         /       /2017 của Hiệu trưởng Trường CĐN Ninh Thuận) 

  

Tên nghề đào tạo 

 - Tiếng Việt: Quản trị mạng máy tính 

 - Tiếng Anh: Computer network administration 

Mã nghề: 5520205 

Trình độ đào tạo: Trung cấp   

Sau khi tốt nghiệp người học đạt được các chuẩn đầu ra như sau: 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng 

a) Chính trị, đạo đức: 

- Hiểu biết kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh 

và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nắm được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; 

- Có ý thức nghề nghiệp, kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc công 

nghiệp; có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn 

hoá dân tộc; 

- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử tốt, giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ một 

cách hợp lý; 

- Có tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao; 

- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động và an toàn lao động; 

- Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, 

đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất. 

 b) Thể chất, quốc phòng: 

- Có kiến thức, kỹ năng về thể dục, thể thao cần thiết; 

- Nắm được phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng 

cao thể lực để học tập và lao động sản xuất; 

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng - An ninh, sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

1.2. Kiến thức chuyên môn của nghề đào tạo: 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính; 

- Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính; 

- Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản 

trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính; 

- Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ; 

1.3. Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. 



2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp: Đạt bậc 2/5 của 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng cụ thể: 

- Khai thác các ứng dụng trên hệ thống mạng; 

- Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình; 

- Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; 

- Cài đặt và cấu hình các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail; 

- Quản trị website, thư điện tử; 

- Đảm bảo an toàn hệ thống mạng; 

- Bảo trì hệ thống mạng máy tính. 

2.2. Có năng lực thực hiện các kỹ năng thiết yếu, bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng nhận thức, kỹ năng quan sát, 

kỹ năng ứng dụng thực tế, kỹ năng kiên trì. 

2.3. Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân 

và trách nhiệm một phần đối với nhóm; 

- Làm việc với sự giám sát chặt chẽ, tuân theo hướng dẫn hoặc làm theo mẫu; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã định sẵn; 

- Tự đánh giá và đánh giá công việc với sự giúp đỡ của người hướng dẫn; 

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện. 

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

- Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các tòa nhà có 

trang bị hệ thống máy tính và mạng máy tính, các công ty kinh doanh máy tính và các 

thiết bị công nghệ thông tin; 

- Làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thiết 

kế, thi công, bảo trì  hoặc quản lý thi công công trình mạng; 

- Làm giáo viên trong các cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng, dạy học cho 

các đối tượng có bậc nghề thấp hơn; 

- Tự mở doanh nghiệp. 

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh công 

nghệ mới;  

- Đủ năng lực học nâng cao trình độ, liên thông lên trình độ cao đẳng cùng 

chuyên ngành hoặc các chuyên ngành gần./. 


