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B. NỘI DUNG CHI TIẾT CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo ngƣời học phát triển một cách toàn diện:  

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị, có ý thức nghề nghiệp, thái độ lao động tốt, có ý thức phục 

vụ nhân dân, có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

- Có thế giới quan, nhân sinh quan rõ ràng, có khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tƣợng 

một cách logic và tích cực. 

- Có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc 

độc lập, sáng tạo, biết giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Điện, Điện tử. 

- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Điện, Điện tử có thể làm việc ở các vị trí sau: đảm nhận trực tiếp 

sản xuất hoặc bảo trì bảo dƣỡng các hệ thống thiết bị máy móc tại các nhà máy sản xuất; quản lý sản 

xuất ở các doanh nghiệp sản xuất Điện, Điện tử; làm chuyên viên thiết kế cho các công ty thiết kế 

Điện, Điện tử; quản lý các hệ thống sản xuất tự động hiện đại…; có thể tự tạo lập doanh nghiệp về 

sản xuất Điện, Điện tử hoặc kinh doanh trong lĩnh vực Điện, Điện tử; làm giảng viên, giáo viên giảng 
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dạy, nghiên cứu viên tại các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp, các viện nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

* Về kiến thức: 

Kiến thức Lý luận chính trị, khoa học cơ bản:  

- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp 

luật;  

- Có trình độ CNTT và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. 

Kiến thức chuyên môn:  

 - Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành điện, điện tử, có khả năng phân tích, đánh giá các vấn 
đề về kỹ thuật mạch điện, kỹ thuật điện tử tƣơng tự và số, điện tử công suất, kỹ thuật điều khiển, đo 

lƣờng, tự động hóa để phân tích hệ thống, thiết bị  điện – điện tử;  

 - Nắm vững kiến thức cơ bản hệ thống cung cấp điện, trang bị điện, điện tử công nghiệp, hệ 

thống điều khiển tự động ứng dụng PLC và SCADA, các chuẩn mạng truyền thông trong công 

nghiệp, hệ thống ứng dụng vi điều khiển trong kỹ thuật điện, điện tử; bảo trì bảo dƣỡng công nghiệp 

phần điện các thiết bị, các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp;  

- Biết vận dụng kiến thức cơ bản để làm chủ các hệ thống điện dân dụng, trang bị điện, điện tử 

công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, đặc biệt là các hệ thống điều khiển số hiện đại;  

- Có khả năng thiết kế hệ thống điện dân dụng, trang bị điện, điện tử công nghiệp, hệ thống 

điều khiển tự động ứng dụng PLC và SCADA, các chuẩn mạng truyền thông trong công nghiệp, các 

hệ thống ứng dụng vi điều khiển trong kỹ thuật Điện, Điện tử;  

- Biết tổ chức, chỉ đạo sản xuất trên các thiết bị, dây chuyền Điện, Điện tử hiện đại; có khả 

năng vận dụng kiến thức đào tạo vào thực tế công tác; có năng lực tự nghiên cứu, hoạch định chính 

sách, quản lý và điều hành các hoạt động chuyên môn Điện, Điện tử;  

- Có khả năng tiếp thu và phát triển các công nghệ mới về Điện, Điện tử, khả năng làm việc tập 

thể và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.   

* Về kỹ năng thực hành:  

Kỹ năng cứng:  

- Có kỹ năng tay nghề cơ bản để thiết kế, tổ chức thi công, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; các 

dây chuyền sản xuất, các hệ thống cung cấp điều khiển lƣới điện hạ áp trong công nghiệp và dân 

dụng, bảo trì bảo dƣỡng công nghiệp phần điện các thiết bị, các dây chuyền sản xuất trong các nhà 

máy xí nghiệp công nghiệp;  

 - Có khả năng khai thác vận hành, phán đoán, khắc phục hoặc chỉ đạo khắc phục các sự cố 

trên các thiết bị điện, các hệ thống điều khiển tự động;  

- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế, mô phỏng trên máy tính, kiểm nghiệm các 

sản phẩm điện, điện tử phức tạp;  
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- Có khả năng vận hành, lập trình trên các loại PLC và các phần mềm SCADA thông dụng, các 

chuẩn mạng truyền thông trong công nghiệp, các cách thức vận hành và lắp đặt cho các hệ truyền 

động, các thiết bị tự động, các lý thuyết cơ bản của hệ thống điều khiển tự động, các hệ thống ứng 

dụng vi điều khiển trong kỹ thuật điện, điện tử;  

- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế, mô phỏng trên máy tính, kiểm nghiệm các 

sản phẩm điện, điện tử phức tạp; có khả năng tham gia thiết kế chế tạo thiết bị điện - điện tử và 

chuyển giao công nghệ. 

Kỹ năng mềm:  

- Kỹ năng làm việc (có phƣơng pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tƣ duy hệ thống và 

tƣ duy phê bình;  

- Có khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, thảo luận, làm việc và điều hành nhóm hiệu quả, 

biết sử dụng các công cụ, phƣơng tiện trình chiếu hiện đại, hội nhập đƣợc trong môi trƣờng làm việc 

mới;  

- Có khả năng làm việc độc lập và định hƣớng công tác đảm bảo đúng chế độ;  

- Có khả năng tự cập nhật đƣợc những thay đổi trong chuyên môn nghề nghiệp;  

- Có khả năng tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng nhƣ thích nghi với sự thay đổi của 

môi trƣờng làm việc);  

- Khả năng ngoại ngữ (có trình độ tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tƣơng đƣơng với 

350-400 TOEIC; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ tiếng Anh trong ngành đào 

tạo);  

- Khả năng tin học (sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng (Word, Excel, 

Powerpoint…) trong công tác văn phòng; sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành: 

AutoCad Electrical, Matlab, PLECS plexim , ….) 

* Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần yêu nƣớc, yêu đồng bào;  

- Có ý thức nghề nghiệp, động cơ học tập đúng đắn để làm chủ kiến thức nhằm mục đích phục 

vụ đất nƣớc và cộng đồng;  

- Có tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tính chủ động, tích cực, tinh thần làm việc nhóm 

hiệu quả cao, có tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt;  

- Có nhận thức rõ ràng về học tập nâng cao kiến thức một cách liên tục, luôn cầu tiến, sáng tạo 

trong công việc. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Mô tả chi tiết các yêu cầu về Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư số 07/2015) 

2.1.1. Kiến thức 

2.1.1.1. Lý luận chính trị, khoa học cơ bản 
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- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp 

luật;  

- Có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. 

2.1.1.2. Chuyên môn 

Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành điện, điện tử, có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề 

về kỹ thuật mạch điện, kỹ thuật điện tử tƣơng tự và số, điện tử công suất, kỹ thuật điều khiển, đo 

lƣờng, tự động hóa để phân tích hệ thống, thiết bị  điện – điện tử; nắm vững kiến thức cơ bản hệ 

thống cung cấp điện, trang bị điện, điện tử công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động ứng dụng PLC 

và SCADA, các chuẩn mạng truyền thông trong công nghiệp, hệ thống ứng dụng vi điều khiển trong 

kỹ thuật điện, điện tử; bảo trì bảo dƣỡng công nghiệp phần điện các thiết bị, các dây chuyền sản xuất 

trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp; biết vận dụng kiến thức cơ bản để làm chủ các hệ thống 

điện dân dụng, trang bị điện, điện tử công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, đặc biệt là các hệ 

thống điều khiển số hiện đại; có khả năng thiết kế hệ thống điện dân dụng, trang bị điện, điện tử công 

nghiệp, hệ thống điều khiển tự động ứng dụng PLC và SCADA, các chuẩn mạng truyền thông trong 

công nghiệp, các hệ thống ứng dụng vi điều khiển trong kỹ thuật Điện, Điện tử; biết tổ chức, chỉ đạo 

sản xuất trên các thiết bị, dây chuyền Điện, Điện tử hiện đại; có khả năng vận dụng kiến thức đào tạo 

vào thực tế công tác; có năng lực tự nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý và điều hành các 

hoạt động chuyên môn Điện, Điện tử; có khả năng tiếp thu và phát triển các công nghệ mới về Điện, 

Điện tử, khả năng làm việc tập thể và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực  

2.1.2. Kỹ năng 

2.1.2.1. Kỹ năng cứng 

Có kỹ năng tay nghề cơ bản để thiết kế, tổ chức thi công, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; các 

dây chuyền sản xuất, các hệ thống cung cấp điều khiển lƣới điện hạ áp trong công nghiệp và dân 

dụng, bảo trì bảo dƣỡng công nghiệp phần điện các thiết bị, các dây chuyền sản xuất trong các nhà 

máy xí nghiệp công nghiệp; có khả năng khai thác vận hành, phán đoán, khắc phục hoặc chỉ đạo 

khắc phục các sự cố trên các thiết bị điện, các hệ thống điều khiển tự động; có khả năng sử dụng các 

công cụ hỗ trợ thiết kế, mô phỏng trên máy tính, kiểm nghiệm các sản phẩm điện, điện tử phức tạp; 

Có khả năng vận hành, lập trình trên các loại PLC và các phần mềm SCADA thông dụng, các chuẩn 

mạng truyền thông trong công nghiệp, các cách thức vận hành và lắp đặt cho các hệ truyền động, các 

thiết bị tự động, các lý thuyết cơ bản của hệ thống điều khiển tự động, các hệ thống ứng dụng vi điều 

khiển trong kỹ thuật điện, điện tử; có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế, mô phỏng trên 

máy tính, kiểm nghiệm các sản phẩm điện, điện tử phức tạp; có khả năng tham gia thiết kế chế tạo 

thiết bị điện - điện tử và chuyển giao công nghệ.  

2.1.2.2. Kỹ năng mềm  

* Kỹ năng làm việc 
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- Có phƣơng pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tƣ duy hệ thống và tƣ duy phê bình; 

- Có khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, thảo luận, làm việc và điều hành nhóm hiệu quả, 

biết sử dụng các công cụ, phƣơng tiện trình chiếu hiện đại, hội nhập đƣợc trong môi trƣờng làm việc 

mới; 

-  Có khả năng làm việc độc lập và định hƣớng công tác đảm bảo đúng chế độ; 

-  Có khả năng tự cập nhật đƣợc những thay đổi trong chuyên môn nghề nghiệp; 

- Có khả năng tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng nhƣ thích nghi với sự thay đổi của 

môi trƣờng làm việc. 

* Khả năng ngoại ngữ 

- Có trình độ tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tƣơng đƣơng với 350 TOEIC đối với 

các khoá 1-5 (tốt nghiệp năm 2011-2015). Từ khoá 6 (tốt nghiệp năm 2016) trở đi, sinh viên tốt 

nghiệp phải có trình độ tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tƣơng đƣơng với 400 TOEIC. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ tiếng Anh trong ngành đào tạo. 

* Khả năng tin học 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng (Word, Excel, Powerpoint…) trong công 

tác văn phòng; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành: AutoCad Electrical, Matlab, PLECS 

plexim , …. 

2.1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

2.1.3.1. Thái độ 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần yêu nƣớc, yêu đồng bào; 

- Có ý thức nghề nghiệp, động cơ học tập đúng đắn để làm chủ kiến thức nhằm mục đích phục 

vụ đất nƣớc và cộng đồng; 

- Có tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tính chủ động, tích cực, tinh thần làm việc nhóm 

hiệu quả cao, có tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt; 

- Có nhận thức rõ ràng về học tập nâng cao kiến thức một cách liên tục, luôn cầu tiến, sáng tạo 

trong công việc. 

2.1.3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Có đầy đủ khả năng theo học các chƣơng trình sau đại học tại các trƣờng trong nƣớc và 

ngoài nƣớc. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công việc 

đƣợc giao. 

2.1.3.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 
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Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Điện, Điện tử có thể làm việc ở các vị trí sau:  

 - Đảm nhận trực tiếp sản xuất hoặc bảo trì bảo dƣỡng các hệ thống thiết bị máy móc tại các 

nhà máy sản xuất; quản lý sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất Điện, Điện tử;  

 - Làm chuyên viên thiết kế cho các công ty thiết kế Điện; quản lý các hệ thống sản xuất tự 

động hiện đại…;  

 - Có thể tự tạo lập doanh nghiệp về sản xuất Điện, Điện tử hoặc kinh doanh trong lĩnh vực 

Điện, Điện tử;  

 - Làm giảng viên, giáo viên giảng dạy, nghiên cứu viên tại các trƣờng đại học, cao đẳng, trung 

cấp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.  

2.2. Bảng mã hóa Chuẩn đầu ra 

Mã số CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

1. Chuẩn về kiến thức 

CĐR1 
Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, 

đánh giá các hiện tƣợng một cách logic và tích cực. 

CĐR2 
Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 

chính trị, pháp luật vào các vấn đề thực tiễn. 

CĐR3 Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất. 

CĐR4 Có trình độ tin học văn phòng tƣơng đƣơng với trình độ A 

CĐR5 
Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu tƣơng đƣơng bậc 3/6 theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

CĐR6 

Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học để mô tả, tính toán và mô 

phỏng các hệ thống, quá trình và sản phẩm kỹ thuật có liên quan đến những ứng 

dụng của kỹ thuật điện, điện tử. 

CĐR7 

Có các kiến thức về tin học văn phòng; sử dụng thành thạo các phần mềm về CAD 

để thiết kế các mạch điện điểu khiển, đọc, trình bày bằng hình ảnh, bản vẽ kỹ thuật. 

Có khả năng lập trình với các ngôn ngữ: C, C++, Matlab các thành phần trong hệ 

thống điện, điện tử trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

CĐR8 
Có kiến thức cơ sở về mạch điện và hệ thống điện, điện tử để phân tích, thiết kế 

các mạch điện ứng dụng trong thực tế. 

CĐR9 

Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật mạch điện, kỹ thuật điện tử tƣơng tự 

và số, điện tử công suất, kỹ thuật điều khiển, đo lƣờng, tự động hóa để phân tích hệ 

thống, thiết bị  điện – điện tử. 

CĐR10 

Hiểu và vận dụng bài bản các qui trình, nguyên lý, phƣơng pháp phân tích, kỹ thuật 

thiết kế, lập trình điều khiển và vận hành các hệ thống và thiết bị tự động nhƣ: các 

hệ thống ứng dụng PLC và SCADA, các chuẩn mạng truyền thông trong công 

nghiệp; các hệ thống ứng dụng vi điều khiển trong kỹ thuật điện, điện tử 

CĐR11 

Hiểu và áp dụng kiến thức cốt lõi, chuyên sâu của kỹ thuật điện – điện tử, kết hợp 

khả năng khai thác sử dụng các phƣơng pháp, công cụ phần mềm để tham gia thiết 

kế, lắp đặt, vận hành và đánh giá hệ thống cung cấp điện, trang bị điện, điện tử, hệ 

thống điều khiển tự động 
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2. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) 

CĐR12 

Vận hành, lập trình trên các loại PLC và các phần mềm SCADA thông dụng, các 

chuẩn mạng truyền thông trong công nghiệp, các cách thức vận hành và lắp đặt cho 

các hệ truyền động, các thiết bị tự động, các lý thuyết cơ bản của hệ thống điều 

khiển tự động, các hệ thống ứng dụng vi điều khiển trong kỹ thuật điện, điện tử. Có 

khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế và mô phỏng trên máy tính. 

CĐR13 

Lập kế hoạch, phán đoán, khắc phục và chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo trì bảo 

dƣỡng phần điện cho các thiết bị, các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy xí 

nghiệp công nghiệp 

CĐR14 

Thiết kế, tổ chức thi công, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; các dây chuyền sản 

xuất, các hệ thống cung cấp điều khiển lƣới điện hạ áp trong công nghiệp và dân 

dụng. 

CĐR15 

Soạn thảo, hƣớng dẫn, thực hiện các thao tác kỹ thuật, đảm bảo an toàn đúng quy 

trình vận hành cho các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động, các dây chuyển 

sản xuất 

CĐR16 Kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm, trong môi trƣờng làm việc đa ngành 

CĐR17 
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, sử 

dụng hiệu quả các công cụ và phƣơng tiện hiện đại 

CĐR18 
Kỹ năng sử dụng hiệu quả ngoại ngữ, tin học trong giao tiếp và công việc chuyên 

môn 

3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR19 
Có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác ứng dụng kỹ thuật điện, điện 

tử để phục vụ nhà trƣờng, cộng đồng xã hội, đoàn thể. 

CĐR20 
Có ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề cấp thiết 

của cộng đồng, của xã hội. 

CĐR21 
Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trƣờng và xã hội khi nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 

sản phẩm vì một mục tiêu phát triển bền vững. 

CĐR22 Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp 

CĐR23 

Nhận thức đúng về vai trò ngƣời làm kỹ thuật, đó là ngƣời tạo ra những sản phẩm 

góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống con ngƣời và  hiệu quả sản xuất, thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. 

CĐR24 
Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng 

nghề nghiệp 

CĐR25 Có tinh thần trung thực và trách nhiệm cao trong học thuật và nghiên cứu 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá 

3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức 

Thời gian đào tạo:  04 năm 

Khối kiến thức:   152 tín chỉ 

3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chƣơng trình giáo dục 
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 Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng: 54 tín chỉ (chiếm 35,5%) 

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 98 tín chỉ (chiếm 64,5%) 

Trong đó: 

o Phần lý thuyết                                            58 tín chỉ (chiếm 38,2%) 

o Phần thực hành, thực tập, đồ án 31 tín chỉ (chiếm 20,4%)  

o Khoá luận tốt nghiệp 09 tín chỉ (chiếm 05,9%) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh 

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tƣơng đƣơng. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Đào tạo theo học chế tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quyết định số 408/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31 tháng 08 năm 2015 

của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

6. Cách thức đánh giá 

6.1. Cách thức đánh giá chung toàn khóa 

Kết quả học tập của sinh viên đƣợc đánh giá sau từng học kỳ thông qua các tiêu chí sau:  

1. Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là khối 

lƣợng học tập đăng ký). 

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học phần (cả đạt và 

không đạt) mà sinh viên đăng ký trong học kỳ đó, với trọng số là số tín chỉ tƣơng ứng của từng học 

phần.  

3. Khối lƣợng kiến thức tích lũy là khối lƣợng tính bằng tổng số tín chỉ của các học phần đã 

đƣợc đánh giá theo thang điểm chữ A, B
+
, B, C

+
, C, D

+
, D, tính từ đầu khóa học.  

4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và đƣợc đánh giá bằng 

các điểm chữ A, B
+
, B, C

+
, C, D

+
, D, mà sinh viên đã tích lũy đƣợc, tính từ đầu khóa học cho tới thời 

điểm đƣợc xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ. 

6.2. Cách thức đánh giá học phần 

6.2.1. Đối với học phần lý thuyết (hoặc lý thuyết có thực hành môn học, tiểu luận, thảo luận) 

a) Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) đƣợc xác định bởi các loại 

điểm: Điểm thi kết thúc học phần và Điểm quá trình (là điểm trung bình các điểm đánh giá bộ phận 

trong quá trình giảng dạy).  

Trong đó các điểm đánh giá bộ phận đƣợc quy định nhƣ sau: 

- Điểm kiểm tra định kỳ - tính hệ số 2:  
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 Là điểm kiểm tra hết chƣơng hoặc hết từng phần chính của học phần (thời gian làm bài là 
1 tiết), kiểm tra phần thực hành môn học, điểm tiểu luận.  

 Số lần kiểm tra định kỳ: Đƣợc quy định bằng số tín chỉ của học phần đó. 

- Điểm kiểm tra thƣờng xuyên - tính hệ số 1:  

 Là điểm kiểm tra hỏi đáp đầu giờ hoặc trong giờ lên lớp, kiểm tra từ 15 phút trở xuống, 
kiểm tra nhận thức và thái độ tham gia thảo luận của sinh viên trong giờ học. 

 Số lần kiểm tra thƣờng xuyên: Khoa, tổ môn quy định số lần kiểm tra tối thiểu cho từng 
học phần. 

- Điểm chuyên cần - có hệ số bằng số tín chỉ của học phần đó. 

 Điểm chuyên cần đƣợc đánh giá theo thời gian tham gia học tập trên lớp và mức độ hoàn 
thành những nhiệm vụ do giảng viên giao, cụ thể nhƣ sau: 

Theo thời gian tham gia học tập trên lớp: 

 Đi học đầy đủ số tiết trong chƣơng trình đƣợc tính:  8 điểm. 

 Nghỉ học dƣới 20% số tiết trong chƣơng trình đƣợc tính:  6 điểm. 

 Nghỉ học từ 20% trở lên; dƣới 30% số tiết trong chƣơng trình đƣợc tính: 4 điểm. 

 Nghỉ học từ 30% trở lên; dƣới 50% số tiết trong chƣơng trình đƣợc tính: 2 điểm. 

 Nghỉ học từ 50% số tiết trong chƣơng trình trở lên đƣợc tính:  0 điểm. 

Theo mức độ hoàn thành những nhiệm vụ của giảng viên giao: Do giảng viên giảng dạy 

chủ động đánh giá, điểm số tối đa là 2 điểm. 

 Số lần đánh giá điểm chuyên cần: 1 lần, vào thời điểm kết thúc học phần. 

b) Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, thi kết thúc học phần do Bộ môn đề xuất, 

đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt và phải đƣợc quy định công khai trong đề cƣơng chi tiết của học phần. 

6.2.2. Đối với các học phần thực hành: 

- Điểm đánh giá bộ phận là điểm đánh giá các bài thực hành trong quá trình giảng dạy, điểm 

này đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Số lần đánh giá các bài thực hành: Đƣợc quy định bằng số tín chỉ của học phần đó. 

3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận trừ bài 

thi kết thúc học phần.  

GHI CHÚ: 

1. Điểm đánh giá bộ phận, điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần đƣợc 

chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

2. Điểm học phần đƣợc xác định nhƣ sau: 
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a) Đối với học phần lý thuyết hoặc có cả lý thuyết, thực hành môn học, thí nghiệm, thảo luận: 

Điểm học phần đƣợc tính bằng 40% điểm quá trình cộng với 60% điểm thi kết thúc học phần; 

b) Đối với học phần thực hành, thực tập: Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh 

giá bộ phận.  

3. Điểm học phần đƣợc chuyển thành điểm chữ nhƣ sau: 

a) Loại đạt:   A   (8,5 - 10)       Giỏi 

    B
+
 (7,8 - 8,4)   Khá Giỏi 

    B   (7,0 - 7,7)   Khá 

    C
+
 (6,3 - 6,9)    Trung bình Khá 

    C   (5,5 - 6,2)    Trung bình 

    D
+
 (4,8 - 5,4)    Trung bình yếu 

    D   (4,0 - 4,7)    Yếu 

b) Loại không đạt:  F
+
 (3,0 - 3,9)        Kém 

    F   (0,0 - 2,9)    Rất Kém 

6.2.3. Đối với học phần Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp 

1. Việc đánh giá mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp đƣợc quy định trong văn bản riêng 

do Hiệu trƣởng ban hành. 

2. Điểm của đồ án, khoá luận tốt nghiệp đƣợc chấm theo thang điểm theo quy định tại Điều 22 

của Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo QĐ số 408 ngày 31 tháng 08 

năm 2015). Kết quả chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp đƣợc công bố chậm nhất là 1 tuần, kể từ ngày 

nộp đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp đƣợc tính vào điểm trung bình 

chung tích luỹ của toàn khoá học. 

3. Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F+, F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng 

số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tƣơng đƣơng với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp. 

7. Nội dung chƣơng trình:  

7.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng (54 tín chỉ) 
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STT/

Mã     

số 

HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức  
Ghi chú 

 
7.1.1. Lý luận Mác - Lênin và TT 

Hồ Chí Minh 
10 

 
  

 

1. Nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác – 

Lênin 1 

LLCT 2 

Giới thiệu nội dung về chủ 

nghĩa Mác – Lênin; làm rõ thế 

giới quan, nhân sinh quan, 

phƣơng pháp luận khoa học của 

chủ nghĩa Mác - Lênin và vai 

trò của nó; làm rõ các nguyên lý 

cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác 

- Lênin. 

2(21,18,30,60) x 

 

2. Nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác – 

Lênin 2 

LLCT 3 

Giới thiệu nội dung về chủ 

nghĩa Mác – Lênin; làm rõ thế 

giới quan, nhân sinh quan, 

phƣơng pháp luận khoa học của 

chủ nghĩa Mác - Lênin và vai 

trò của nó; làm rõ các nguyên lý 

cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác 

- Lênin. 

3(33,24,45,90) x 

 
3. Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh 
LLCT 2 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về: cơ sở và 

quá trình hình thành Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh; tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh trên một số lĩnh vực bao 

quát từ cách mạng dân tộc dân 

chủ nhân dân đến cách mạng xã 

hội chủ nghĩa. 

2(21,18,30,60) x 

 
4. Đƣờng lối cách mạng 

của Đảng CSVN 
LLCT 3 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về: lịch sử ra 

đời của Đảng; quá trình hình 

thành, bổ sung và phát triển 

đƣờng lối của Đảng; kết quả, ý 

nghĩa và bài học kinh nghiệm 

của Đảng; cung cấp những hiểu 

biết cơ bản có hệ thống về 

đƣờng lối của Đảng, đặc biệt là 

đƣờng lối trong thời kỳ đổi mới 

3(33,24,45,90) x 

 7.1.2. Khoa học xã hội 2    

 1. Pháp luật đại cƣơng  KHCB 2 
Trang bị cho ngƣời học những 

kiến thức cơ bản về nhà nƣớc 

và pháp luật, kiến thức cơ bản 

2(30,0,30,60) x 
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STT/

Mã     

số 

HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức  
Ghi chú 

của một số ngành luật trong hệ 

thống pháp luật thực định của 

nhà nƣớc Việt Nam. 

 7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật      

       

 7.1.4. Ngoại ngữ 12    

 1. Anh Văn 1 NN 3 

Rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết trình 

độ A1 theo khung tham chiếu 

Châu Âu. Nội dung bao gồm 

các ngữ liệu ngôn ngữ (từ vựng, 

ngữ pháp, ngữ âm,) và các kỹ 

năng ngôn ngữ (nghe, nói,đọc, 

viết) cùng các tình huống giao 

tiếp từ bài 1 đến bài 4 của giáo 

trình Life A1- A2 

3(45,0,45,90) x 

 2. Anh Văn 2 NN 3 

Rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết trình 

độ A2 theo khung tham chiếu 

Châu Âu. Nội dung bao gồm 

các ngữ liệu ngôn ngữ (từ vựng, 

ngữ pháp, ngữ âm,) và các kỹ 

năng ngôn ngữ (nghe, nói,đọc, 

viết) cùng các tình huống giao 

tiếp từ bài 5 đến bài 8 của giáo 

trình Life A1 – A2 

3(45,0,45,90) x 

 3. Anh Văn 3 NN 3 

Rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết trình 

độ A2 theo khung tham chiếu 

Châu Âu. Nội dung bao gồm 

các ngữ liệu ngôn ngữ (từ vựng, 

ngữ pháp, ngữ âm) và các kỹ 

năng ngôn ngữ (nghe, nói,đọc, 

viết) cùng các tình huống giao 

tiếp từ bài 9 đến bài 12 của giáo 

trình Life A1-A2 

3(45,0,45,90) x 

 4. Anh Văn 4  NN 3 

Rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết trình 

độ B1 theo khung tham chiếu 

Châu Âu. Nội dung bao gồm 

3(45,0,45,90) x 
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STT/

Mã     

số 

HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức  
Ghi chú 

các ngữ liệu ngôn ngữ (từ vựng, 

ngữ pháp, ngữ âm) và các kỹ 

năng ngôn ngữ (nghe, nói,đọc, 

viết) cùng các tình huống giao 

tiếp từ bài 1 đến bài 4 của giáo 

trình Life A2- B1 

 

7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học 

tự nhiên - Công nghệ - Môi 

trƣờng 

19 

 

  

 1. Nhập môn tin học  CNTT 3 

Cung cấp các kiến thức cơ bản 

về thông tin, cách biểu diễn, tổ 

chức và xử lý thông tin trong 

máy tính, một số thao tác cơ 

bản với hệ điều hành và các 

phần mềm văn phòng thông 

dụng nhƣ Winword, Excel, 

PowerPoint và Internet. Ngoài 

ra học phần còn trang bị những 

khái niệm và kỹ năng lập trình 

đơn giản để sinh viên có tƣ duy 

lập trình tạo nền tảng cho các 

môn học có sự trợ giúp của máy 

tính trong toàn bộ chƣơng trình 

đào tạo. 

3(45,0,45,90) x 

 2. Toán giải tích 2 KHCB 3 

Đề cập đến các vấn đề cơ bản 

về giải tích toán học nhƣ: hàm 

nhiều biến, phƣơng trình vi 

phân, chuỗi số và chuỗi hàm, 

tích phân bội, tích phân đƣờng 

và tích phân mặt. 

2(26,8,30,60) x 

 3. Đại số tuyến tính KHCB 2 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về Đại số tuyến 

tính gồm: ma trận, định thức, hệ 

phƣơng trình tuyến tính, không 

gian véc tơ, không gian con, cơ 

sở và số chiều của không gian 

véc tơ, ánh xạ tuyến tính và 

dạng toàn phƣơng. 

2(26,8,30,60) x 

 
4. Toán chuyên đề 1 

(Xác suất thống kê) 
KHCB 3 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về xác suất và 

thống kê  gồm: lý thuyết xác 

suất , biến ngẫu nhiên và luật 

3(36,18,45,90) x 
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STT/

Mã     

số 

HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức  
Ghi chú 

phân phối xác suất, lý thuyết 

mẫu và các bài toán cơ  bản của 

thống kê nhƣ ƣớc lƣợng, kiểm 

định giả thiết, hồi quy và tƣơng 

quan. 

 5. Vật lý KHCB 4 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản của vật lý về các 

phần Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và 

Dao động sóng. Hƣớng dẫn cho 

sinh viên nắm vững và hiểu rõ ý 

nghĩa của các đại lƣợng vật lí, 

nắm vững các định lý và các 

định luật vật lí có thể giải thích 

các hiện tƣợng và có khả năng 

giải quyết các bài toán thực tế 

cụ thể. 

4(48,24,60,120) x 

 6. Hóa học 1 KHCB 2 

Trang bị cho ngƣời học những 

kiến thức về cơ sở lý thuyết hóa 

học, các nguyên tố trong các 

phân nhóm chính và các nguyên 

tố chuyển tiếp. 

2(30,0,30,60) x 

 7. Quản trị học  KHCB 2 

Trang bị các khái niệm cơ bản 

về quản trị một tổ chức, khái 

niệm và đặc điểm công việc của 

nhà quản trị, các cấp quản trị, 

các kỹ năng quản trị, văn hóa và 

môi trƣờng quản trị, sự phát 

triển của các lý thuyết quản trị, 

các chức năng quản trị (chức 

năng xây dựng kế hoạch, chức 

năng tổ chức, chức năng lãnh 

đạo, chức năng kiểm tra), thu 

thập thông tin và ra quyết định 

quản trị, quản trị sự xung đột, 

quản trị rủi ro và quản trị sự 

thay đổi trong quá trình hoạt 

động của một tổ chức. 

2(30,0,30,60) x 

 7.1.6. Giáo dục thể chất GDTC 4    

 
7.1.7. Giáo dục quốc 

phòng 
GDTC 7 

 
  

7.2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp (98 tín chỉ) 
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CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT (58 tín chỉ) 

STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

 
7.2.1. Kiến thức cơ sở của khối 

ngành và ngành 
36 

 
  

 1. Vẽ kỹ thuật Cơ khí 2 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về: các tiêu 

chuẩn Việt Nam về bản vẽ kỹ 

thuật, đồ thức, bản vẽ hình 

chiếu trục đo, bản vẽ chi tiết, 

những quy ƣớc biểu diễn các 

chi tiết máy tiêu chuẩn, đọc, 

hiểu và vẽ tách các chi tiết từ 

một số bản vẽ lắp thông dụng. 

2(26,8,30,60) x 

 2. Mạch điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

4 

Học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản 

về: về hai định luật Kirhof. Các 

phƣơng pháp phân tích mạch : 

biến đổi tƣơng đƣơng, phƣơng 

pháp nhánh – dòng - thế nút. 

Các định lý về mạch: định lý 

Thevenin-Norton , định lý cân 

bằng công suất, định lý xếp 

chồng.  p dụng số phức để giải 

bài toán xác lập điều hòa, mạch 

hỗ cảm, mạch ba pha đối xứng 

và không đối xứng, mạng 4 

cực, mạch phi tuyến, quá trình 

quá độ. 

 4(44,32,60,120) x 

 
3. Kỹ thuật Vật liệu-khí 

cụ điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần Kỹ thuật vật liệu - 

khí cụ điện đề cấp đến những lí 

luận cơ bản, các nguyên lí làm 

việc, cấu tạo, đặc tính làm việc 

và công dụng của các khí cụ 

điện cơ bản ứng dụng trong kỹ 

thuật điện và các loại vật liệu 

điện. Nội dung môn học cũng 

phân biệt rõ các  vật liệu - khí 

cụ đóng cắt và bảo vệ cho hạ 

áp, rơle, các khí cụ điều khiển 

và các khí cụ điện trong mạng 

điện áp cao 

3(36,18,45,90) x 

 
4. Kỹ thuật đo lƣờng  

và cảm biến 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần Kỹ thuật đo lƣờng và 

cảm biến giới thiệu tổng quan 

về kỹ thuật đo lƣờng bao hàm 

các đối tƣợng của đo lƣờng; 

3(36,18,45,90) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

các phƣơng pháp đo và phân 

loại máy đo; nguyên nhân, 

phân loại và đánh giá sai số của 

kết quả đo; các cơ cấu hiển thị 

kết quả đo; các nguyên lý 

chuyển đổi đo lƣờng A/D, máy 

biến điện áp và dòng điện đo 

lƣờng. Nguyên lý và phƣơng 

pháp đo các đại lƣợng điện 

nhƣ: dòng điện, điện áp, công 

suất, điện năng, hệ số công 

suất, góc lệch pha, tần số; đo 

các thông số mạch điện. Đo các 

đại lƣợng không điện: Nhiệt 

độ, tốc độ, kích thƣớc và di 

chuyển, áp suất, lực và mô 

men, lƣu lƣợng, thể tích và 

mức vật chất 

 
5. Điện tử tƣơng tự  - 

số 
Điện tử 3 

Học phần đƣợc bố trí đƣợc bố 

trí giảng dạy sau môn toán, vật 

lý và vật liệu điện. Học phần 

trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về: Linh kiện 

điện tử gồm: Linh kiện thụ 

động, linh kiện tích cực, linh 

kiện số ; Kỹ thuật điện tử 

tƣơng tự gồm: Mạch khuếch 

đại dùng Transistor, Khuếch 

đại dùng vi mạch thuật toán và 

phân tích thiết kế các mạch số 

cơ bản 

3(36,18,45,90) x 

 6. Máy điện  

BM Điện 

công 

nghiệp 

4 

Học phần máy điện là học phần 

bắt buộc, thuộc phần kiến thức 

cơ sở ngành của chƣơng trình 

đào tạo đại học ngành Công 

nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. 

Môn học máy điện cung cấp 

cho sinh viên các kiến thức, kỹ 

năng cơ bản về các loại máy 

điện trong hệ thống điện điện 

công nghiệp, bao gồm kết cấu, 

nguyên lý làm việc, các chế độ 

làm việc, ứng dụng của máy 

điện trong công nghiệp 

 4(44,32,60,120) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

 
7. Lý thuyết điều khiển 

tự động 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản 

về: các thành phần của một hệ 

thống điều khiển tự động tuyến 

tính liên tục, các phƣơng pháp 

xây dựng mô hình toán học của 

hệ thống điều khiển tự động 

bao gồm: hàm truyền đạt, 

grapth tín hiệu và phƣơng trình 

trạng thái, các phƣơng pháp 

khảo sát ổn định của hệ thống 

điều khiển tự động, các chỉ tiêu 

đánh giá chất lƣợng của hệ 

thống điều khiển và các 

phƣơng pháp thiết kế hệ thống 

điều khiển tự động sao cho hệ 

ổn định và đạt đƣợc các chỉ 

tiêu chất lƣợng đề ra 

3(36,18,45,90) x 

 
8. Kỹ thuật lập trình và 

giao tiếp 

BM Điện 

công 

nghiệp 

2 

Học phần này nhằm trang bị 

cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản nhất về: Phần mềm  

Matlab - Simulink và những 

ứng dụng của nó để mô phỏng, 

giải các bài toán trong kỹ thuật, 

trong điều khiển các quá trình 

công nghệ thông dụng trong 

công nghiệp và dân dụng 

2(26,8,30,60) x 

 
9. Điện tử công suất và 

ứng dụng 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

4 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về: Các mạch 

động lực, mạch điều khiển của 

các bộ biến đổi công suất lớn 

nhƣ các bộ chỉnh lƣu công suất 

lớn, các bộ điều chỉnh điện áp, 

các bộ biến tần... và ứng dụng 

của nó trong các hệ thống điện 

thông dụng của các máy sản 

xuất 

4(44,32,60,120) x 

 10. Truyền động điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản 

nhất về về cấu trúc chung của 

hệ thống truyền động điện, về 

đặc tính của từng loại động cơ 

trong các hệ thống truyền động 

3 (36, 18, 45, 90) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

điện cụ thể. Giúp ngƣời học 

phân tích đƣợc các phƣơng 

pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 

và vấn đề điều chỉnh tốc độ 

trong các hệ thống truyền động, 

khảo sát đƣợc quá trình quá độ 

của hệ thống truyền động với 

các thông số của hệ hoặc của 

phụ tải. Ngoài ra, ngƣời học có 

thể tính chọn các phƣơng án 

truyền động và nắm đƣợc 

nguyên tắc cơ bản để chọn 

công suất động cơ điện 

 11. Kỹ thuật vi xử lý Điện tử 2 

Kỹ thuật Vi xử lý là môn học 

cung cấp cho sinh viên kiến 

thức về phƣơng pháp xây dựng 

cũng nhƣ điều khiển hoạt động 

của một hệ thống có sự tham 

gia của bộ vi xử lý. Sinh viên 

có kiến thức về viết chƣơng 

trình điều khiển hệ thống theo 

một chƣơng trình định sẵn. 

Chƣơng trình định sẵn có thể 

nằm trong hoặc nằm ngoài bộ 

vi xử lý và đƣợc viết dựa trên 

một tập lệnh đã đƣợc xây dựng 

trƣớc 

2 (24, 12, 30, 60) x 

 
12. Hệ thống cung cấp 

điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần trang bị những kiến 

thức sau: Những vấn đề chung 

về hệ thống cung cấp điện 

(mạng điện xoay chiều 3 pha 

cung cấp cho một xí nghiệp 

công nghiệp hay một hộ tiêu 

thụ điện bất kỳ); Tính toán phụ 

tải điện; Kết cấu và những 

dạng sơ đồ cơ bản của một 

mạng cung cấp điện; Trạm biến 

áp và trạm phân phối; Tính 

toán ngắn mạch trong hệ thống 

cung cấp điện; Tính chọn và 

kiểm tra thiết bị trong hệ thống 

cung cấp điện; Các giải pháp 

tiết kiệm điện năng trong hệ 

thống cung cấp điện 

3 (36, 18, 45, 90) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

 7.2.2. Kiến thức ngành (chính) 22    

 
7.2.2.1. Kiến thức chung của 

ngành (chính) 
12 

 
  

 Các học phần bắt buộc  10    

 
1. Điều khiển logic khả 

trình - PLC   

BM điều 

khiển & 

TĐH 

4 

Mục tiêu nhằm cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản về 

hệ thống tự động điều khiển 

công nghệ sản xuất; lập trình 

điều khiển dây chuyền sản xuất 

tự động và điều khiển các máy 

công cụ thông dụng đƣợc áp 

dụng trong thực tiễn; nắm bắt 

đƣợc quy trình thiết kế và lập 

trình hệ thống mạng truyền 

thông công nghiệp. 

4(44,32,60,120) x 

 

2. Vi điều khiển ứng 

dụng trong đo lƣờng và 

điều khiển 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

3 

Môn học trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về 

vi điều khiển và các ứng dụng 

trong lĩnh vực đo lƣờng và tự 

động hóa.  

Học phần ứng dụng vi điều 

khiển trong hai lĩnh vực: Đo 

lƣờng và thiết kế các bộ điều 

khiển trong điều khiển tự động 

3 (39, 12, 45, 90) x 

 3. Vẽ thiết kế điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần đƣợc bố trí giảng dạy 

sau các học phần Kỹ thuật vật 

liệu - khí cụ điện và học phần 

Hệ thống cung cấp điện. Học 

phần trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản gồm: 

Tổng quan về vẽ thiết kế điện, 

các phần mềm sử dụng trong 

vẽ thiết kế điện, các bƣớc tính 

toán và ứng dụng phần mềm 

triển khai bản vẽ thiết kế điện 

trong lĩnh vực dân dụng và 

công nghiệp 

3 (39, 12, 45, 90) x 

 Các học phần tự chọn  2    
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

 

1. Hệ thống điều khiển 

Điện - khí nén và thủy 

lực 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

2 

Học phần Hệ thống điều khiển 

điện – khí nén và thủy lực trang 

bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về: Nguyên lý cấu 

tạo, hoạt động của một số thiết 

bị khí nén, điện khí nén, thủy 

lực và các ứng dụng cơ bản của 

nó trong các hệ thống truyền 

động điện tự động trong các 

máy sản xuất công nghiệp, dân 

dụng... 

2 (22,16,30,60) x 

 

2. Mô hình hóa và mô 

phỏng hệ thống điều 

khiển 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

2 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về các 

phƣơng pháp mô hình hoá và 

mô phỏng các hệ thống điều 

khiển. Mô hình hoá là một 

phƣơng pháp nghiên cứu khoa 

học đƣợc ứng dụng rất rộng rãi: 

từ nghiên cứu, thiết kế đến chế 

tạo, vận hành. Ngày nay nhờ sự 

trợ giúp của máy tính có tốc độ 

tính nhanh, bộ nhớ lớn mà 

phƣơng pháp mô hình hoá 

đƣợc phát triển mạnh mẽ và 

đƣa lại hiệu quả lớn. Mô hình 

hoá và mô phỏng đƣợc ứng 

dụng không những vào lĩnh 

vực khoa học, công nghệ mà 

còn ứng dụng có hiệu quả vào 

nhiều lĩnh vực khác nhƣ quân 

sự, kinh tế và xã hội v.v.... 

Ngày nay mô hình hoá và mô 

phỏng là một công cụ mạnh 

của cán bộ nghiên cứu, cán bộ 

kỹ thuật để giải các bài toán kỹ 

sƣ 

2 (26,8,30,60)   

 
3. Cơ sở lý thuyết 

trƣờng điện từ 

BM Điện 

công 

nghiệp 

2 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về trƣờng 

điện từ; các mô tả toán học của 

quy luật tƣơng tác động lực 

học: Trƣờng điện từ - Môi 

trƣờng chất, mô tả toán học của 

trƣờng điện từ tĩnh, dừng, biến 

thiên; khái niệm về thế vô 

2(26,8,30,60) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

hƣớng, thế véc tơ; phƣơng trình 

Laplace - Poatxong; các luật cơ 

bản của điện trƣờng tĩnh, các 

hình thái phân bố điện tích của 

môi trƣờng; điều kiện bờ và 

cách xác định các điều kiện bờ 

của bài toán điện trƣờng tĩnh; 

các phƣơng pháp giải phƣơng 

trình Laplace - Poatxong; phân 

tích các bài toán thƣờng gặp 

 
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu 

của ngành (chính) 
10 

 
  

 Các học phần bắt buộc  8    

 1. Trang bị điện 1 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần trang bị những nội 

dung sau: Giới thiệu chung về 

hệ thống Trang bị điện – Tự 

động hoá (TBĐ – TĐH) trên 

các máy công nghiệp; những 

yêu cầu cơ bản đối với hệ 

thống TBĐ – TĐH trên các 

máy công nghiệp; phân tích 

đặc điểm các chuyển động, yêu 

cầu công nghệ và các mạch 

điện trong các máy gia công 

kim loại điển hình..... 

3(39,12,45,90) x 

 2. Trang bị điện 2 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần trang bị những 

nội dung sau: 

- Giới thiệu chung về hệ 

thống Trang bị điện – Tự động 

hoá (TBĐ – TĐH) trên các 

máy công nghiệp; những yêu 

cầu cơ bản đối với hệ thống 

TBĐ – TĐH trên các máy công 

nghiệp; phân tích đặc điểm các 

chuyển động, yêu cầu công 

nghệ và các mạch điện trong 

các máy công nghiệp dùng 

chung; phân tích đặc điểm, yêu 

3(39,12,45,90) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

cầu công nghệ và các mạch 

điện trong các thiết bị gia công 

bằng áp lực, gia công bằng 

nhiệt, các máy nâng – vận 

chuyển, các máy khai thác xây 

dựng, .... 

- Ứng dụng của PLC vào trong 

các mạch máy trang bị điện: 

giới thiệu cho sinh viên biết 

cách ứng dụng PLC vào hệ 

thống trang bị điện, ứng dụng 

điều khiển cho các máy trang 

bị điện đơn giản. 

- Giới thiệu một số vấn đề cơ 

bản về hệ thống điều khiển 

chƣơng trình số, hệ truyền 

động gia công trên máy CNC 

và một số máy CNC cơ bản 

 3. Kỹ thuật nhúng Điện tử 2 

Kỹ thuật nhúng là môn học 

cung cấp cho sinh viên kiến 

thức về phƣơng pháp xây dựng 

cũng nhƣ điều khiển hoạt động 

của một hệ thống có sự tham 

gia của bộ vi điều khiển PIC. 

Sinh viên nắm đƣợc cách thức 

ghép nối bộ vi điều khiển PIC 

với các ngoại vi nhập xuất cơ 

bản nhƣ nút ấn, LCD, LED, 

động cơ, các biến đổi ADC, 

giao tiếp USART, ... Chƣơng 

trình điều khiển đƣợc viết dựa 

trên tập lệnh của bộ vi điều 

khiển sử dụng ngôn ngữ C và 

đƣợc nạp vào bộ nhớ vi điều 

khiển 

2 (24, 12, 30, 60) x 

 Các học phần tự chọn  2    

 
1. Kỹ thuật lập trình cỡ 

nhỏ LOGO 

BM Điện 

công 

nghiệp 

2 

Học phần này trang bị cho sinh 

viên những kiến thức về đặc 

điểm, cấu tạo, phƣơng thức 

2(26,8,30,60) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

hoạt động và cách thức lập 

trình cho thiết bị lập trình cỡ 

nhỏ LOGO. Nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản ban đầu về thiết bị lập 

trình PLC, từ đó tạo nền tảng 

để phát triển kiến thức cho các 

học phần tiếp theo. Đồng thời, 

giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ 

năng, thao tác thành thạo trong 

lập trình (bằng tay hoặc phần 

mềm) và chạy chƣơng trình 

 2. Kỹ thuật robot 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

2 

Giới thiệu các khái niệm chung 

về robot công nghiệp; xây dựng 

mô hình động học và động lực 

học của robot di động; các 

dạng bài toán điều khiển cho 

robot di động, thiết kế cơ khí 

và hệ thống điều khiển cho 

robot di động; một số ứng dụng 

của robot trong công nghiệp; 

hệ thống tay máy di động và 

ứng dụng 

2(26,8,30,60)   

 
7.2.3 Kiến thức ngành 

thứ 2 
  

 
  

 

CÁC HỌC PHẦN ĐỒ ÁN, THỰC TẬP, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP (40 tín chỉ) 

STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

 7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 31    

 
7.2.4.1. Thực tập 

chung của ngành 
 14 

 
  

 
1. Đồ án 1: Thiết kế hệ 

thống cung cấp điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

2 

Đồ án 1: Thiết kế hệ thống cung 

cấp điện trang bị cho sinh viên 

ngành CNKT điện, điện tử 

phƣơng pháp thiết kế mạng 

điện phân phối nhà, xƣởng 

2(0, 60,60, 120) x 



 

24 

 

STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

xƣởng sản xuất gồm các nội 

dung về đặc điểm phân xƣởng, 

số liệu phụ tải, phân nhóm phụ 

tải, vạch sơ đồ nối dây, xác 

định phụ tải tính toán ở từng 

cấp, chọn số trạm biến áp, chọn 

công suất máy phát dự phòng, 

chọn công suất bù và phƣơng 

án bù, chọn dây dẫn/cáp, chọn 

thiết bị đóng cắt/ bảo vệ/đo 

lƣờng, chọn tủ phân phối điện, 

tính toán chống sét, tính toán 

nối đất và lập bản dự toán 

 
2. Thực hành Điện cơ 

bản 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần này trang bị cho sinh 

viên những kiến thức trực quan 

về nguyên lý, cấu tạo, cách sử 

dụng các thiết bị điện, khí cụ 

điện, các thiết bị đo lƣờng. 

Nhằm củng cố vững chắc các 

học phần lý thuyết mà sinh viên 

đã học, từ đó tiếp thu các kiến 

thức thực hành, sản xuất và sinh 

hoạt. Đồng thời, giúp cho sinh 

viên rèn luyện kỹ năng, thao tác 

thành thạo và chính xác trong 

lắp đặt các hệ thống điện cơ 

bản, hệ thống đo lƣờng điện 

3(0, 90,90, 180) x 

 
3. Thực hành Điện tử 

(tƣơng tự và số) 
Điện tử 2 

Thực tập điện tử là học phần 

thực hành đƣợc chia làm 2 

phần, phần thứ nhất là thực 

hành điện tử tƣơng tự, phần thứ 

2 là thực hành điện tử số. 

Phần thứ nhất -  thực hành 

điện tử tƣơng tự trang bị cho 

sinh viên những kiến thức 

chuyên môn về linh kiện tƣơng 

tự, các mạch nguồn, các mạch 

tạo dao động, mạch điều khiển, 

mạch khuếch đại... 

Phần thứ 2 – thực hành điện 

tử số trang bị cho sinh viên 

2(0, 60,60, 120) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

những kiến thức chuyên môn về 

công nghệ vi mạch số, các đặc 

tính linh kiện vi mạch số, mã 

hóa, giải mã . 

Học phần cung cấp cho sinh 

viên các kỹ năng lắp ráp các 

mạch điện tử qua đó nâng cao 

tay nghề lắp mạch và đo kiểm 

tra mạch của sinh viên. Giúp 

sinh viên nắm vững và hiểu 

thêm về nguyên lý của các 

mạch điện tử tƣơng tự - số 

thông dụng. Qua đó củng cố 

đƣợc các kiến thức về nguyên 

lý của các mạch điện tử đã đƣợc 

học 

 4. Thực hành Máy điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

2 

Cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức chung về thực hành 

máy điện nhằm xác định thông 

số và đặc tính làm việc các loại 

máy điện, kiến thức công nghệ 

về lắp ráp, vận hành, sửa chữa 

máy điện. Biết, hiểu, thực hiện 

cách xác định thông số và đặc 

tính làm việc của các loại máy 

điện 1 chiều, xoay chiều, máy 

biến áp trong công nghiệp. 

Hình thành kỹ năng kiểm tra, 

vận hành, sửa chữa, quấn dây, 

lắp ráp máy điện 

2(0, 60,60, 120) x 

 
5. Thực hành Điện tử 

công suất và ứng dụng 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

3 

Môn học này trang bị cho sinh 

viên những kiến thức chuyên 

môn; chuyên sâu về các linh 

kiện; thiết bị điện tử công suất, 

nhằm củng cố vững trắc các học 

phần lý thuyết mà sinh viên đã 

học; từ đó tiếp thu các kiến thức 

thực hành; sản xuất và sinh 

hoạt. Môn học giúp cho sinh 

viên có tay nghề lắp ráp và sửa 

chữa các mạch điện tử công 

3(0, 90,90, 180) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

suất nhằm nâng cao nghề 

nghiệp chuyên môn sau này 

 

6. Thực hành Kỹ thuật 

lập trình và giao tiếp 

 

BM Điện 

công 

nghiệp 

2 

Học phần này nhằm trang bị 

cho sinh viên những kỹ năng cơ 

bản về: Sử dụng phần mềm 

Matlab - Simulink trong các bài 

toán điều khiển, mô phỏng đánh 

giá độ ổn định, chất lƣợng của 

các hệ thống điều chỉnh tự động 

truyền động điện cơ bản, thông 

dụng bằng phần mềm Matlab - 

Simulink trên máy tính 

2(0, 60,60, 120) x 

 
7.2.4.2. Thực tập chuyên sâu của 

ngành 
12 

 
  

 Các học phần bắt buộc  10    

 

1. Đồ án 2: Điều khiển 

logic khả trình PLC và 

trang bị điện 

BM Điện 

công 

nghiệp 

2 

Tính toán, thiết kế một hệ thống 

trang bị điện với các yêu cầu 

cho trƣớc: Giới thiệu, phân tích 

công nghệ hệ thống yêu cầu, 

thiết kế sơ đồ nguyên lý của hệ  

thống; tính chọn các thiết bị 

điện cơ bản trên sơ đồ nguyên 

lý; kiểm tra chất lƣợng của hệ 

thống; thuyết minh nguyên lý 

làm việc và thực hiện một số 

bản vẽ về sơ đồ nguyên lý mạch 

điện 

2(0, 60,60, 120) x 

 

2. Thực hành Điều 

khiển logic khả trình 

PLC-Điện - khí nén 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

3 

Học phần thực hành này, sinh 

viên thành thạo các nội dung 

thực hành: Lắp đặt thành thạo 

hệ thống điều khiển sử dụng bộ 

điều khiển logic khả trình PLC 

– Khí nén, thực hành ứng dụng 

lắp đặt, lập trình cho các hệ 

thống tự động đơn giản, thực 

hành lắp đặt, lập trình sử dụng 

PLC, khí nén, mạng truyền 

thông Profibus, Profinet điều 

khiển hệ thống 

3(0, 90,90, 180) x 

 3. Thực hành vẽ thiết 
BM Điện 

công 
2 Thực hành các lệnh vẽ cơ bản, 

các lệnh hiệu chỉnh tạo hình, 
2(0, 60,60, 120) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

kế điện nghiệp biến đổi và sao chép hình trên 

phần mềm AutoCAD. Trên cơ 

sở các lệnh cơ bản sẽ triển khai 

các bƣớc thiết kế điện, vẽ sơ đồ 

nguyên lý cấp điện và bố trí 

thiết bị điện trên mặt bằng một 

số công trình dân dụng, mô 

phỏng thiết kế chiếu sáng bằng 

phần mềm DIALux.Ứng dụng 

phần mềm CADe_SIMU triển 

khai một số bản vẽ thiết kế điện 

trong công nghiệp. 

 
4. Thực hành Trang bị 

điện điện-điện tử 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Học phần này trang bị cho sinh 

viên những kiến thức chuyên 

môn, chuyên sâu về các thiết bị 

điện, khí cụ, máy điện. Nhằm 

củng cố vững trắc các học phần 

lý thuyết mà sinh viên đã học, 

từ đó tiếp thu các kiến thức thực 

hành, sản xuất. Giúp cho sinh 

viên có tay nghề về thiết bị điện 

máy điện nhằm phục vụ tốt 

chuyên môn sau này, chƣơng 

trình này nằm trong các học 

phần chƣơng trình đào tạo của 

chuyên ngành. Học phần giới 

thiệu cho sinh viên những mạch 

điện đơn giản đến phức 

tạp,hƣớng dẫn cho sinh viên 

thực hành thành thạo các thao 

tác lắp đặt và sửa chữa các 

mạch điện đó 

3(0, 90,90, 180) x 

 Các học phần tự chọn  2    

 

1. Thực hành Điều 

khiển hệ truyền động 

điện 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

2 

Môn học này trang bị cho sinh 

viên những kiến thức chuyên 

môn về truyền động động cơ 

một chiều, động cơ xoay chiều 

3 pha, xây dựng các đặc tính 

động cơ một chiều và động cơ 

xoay chiều 3 pha nhằm củng cố 

vững trắc các học phần lý 

thuyết mà sinh viên đã học; từ 

đó tiếp thu các kiến thức thực 

hành; sản xuất và sinh hoạt. 

2(0, 60,60, 120) x  
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

Môn học giúp cho sinh viên có 

tay nghề lắp đặt sửa chữa hệ 

truyền động động cơ một chiều, 

xoay chiều 3 pha nhằm nâng 

cao nghề nghiệp chuyên môn 

sau này 

 
2. Thực hành Kỹ thuật 

Robot 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

2 

Thực tập nghề nâng cao là học 

phần thực hành chuyên sâu của 

chƣơng trình đào tạo đại học 

ngành Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa. Học phần 

trang bị những kiến thức căn 

bản, chuyên sâu và những ứng 

dụng thực tiễn của robot công 

nghiệp bao gồm: Xây dựng 

động lực học thuận, xây dựng 

động lực học ngƣợc, bộ điều 

khiển và giao diện điều khiển 

của robot công nghiệp 3 bậc, 4 

bậc, 5 bậc tự do; vận hành 

thành thạo robot Yaskawa 

YRC1000 

2(0, 60,60, 120)   

       

 7.2.4.3. Thực tập cuối khoá 5 

Học phần này giúp cho sinh 

viên thâm nhập môi trƣờng làm 

việc thực tế, học hỏi các kinh 

nghiệm chuyên môn tại doanh 

nghiệp, áp dụng các kiến thức 

đã học vào công việc thực  tế 

của một doanh nghiệp, rèn 

luyện phong cách làm việc theo 

nhóm và ứng xử trong quan hệ 

công tác. 

5(0, 150, 150, 

300) 
 

 
7.2.5. Khoá luận tốt 

nghiệp / Các học phần 

thay thế KLTN 

 9 

 

  

 

1. Hệ thống SCADA, 

DCS và mạng truyền 

thông công nghiệp 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

3 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức tổng quan về 

các dạng mạng truyền thông 

trong công nghiệp, cấu trúc hệ 

thống SCADA, hệ thống DCS 

và ứng dụng thiết kế hệ thống 

3 (39, 12, 45, 90) x 
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STT/

Mã     

số HP 

Học phần 

Khoa/Bộ 

môn 

thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến 

thức 
Ghi chú 

trong lĩnh vực tự động hóa 

 
2. Hệ thống điều khiển 

số 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

3 

Học phần trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về các 

thành phần của một hệ thống 

điều khiển số, ƣu nhƣợc điểm 

của tín hiệu số so với tín hiệu 

liên tục, các phƣơng pháp xây 

dựng mô hình toán học của hệ 

thống điều khiển số, các 

phƣơng pháp khảo sát ổn định 

của hệ thống điều khiển số, các 

chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng và 

các phƣơng pháp thiết kế hệ 

thống điều khiển số sao cho hệ 

ổn định và đạt đƣợc các chỉ tiêu 

chất lƣợng đề ra 

3(36,18,45,90)  x 

 
3. Điều khiển truyền 

động điện 

BM điều 

khiển & 

TĐH 

3 

Phân tích, tổng hợp và thiết kế 

các hệ thống truyền động điện 

tự động một chiều và xoay 

chiều 

3 (39, 12, 45, 90) x 

 4. Hệ thống BMS 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Môn học này trang bị cho ngƣời 

học các nội dung tổng quan về 

hệ thống BMS; Đặc điểm kỹ 

thuật của hệ thống BMS; Phần 

cứng và phần mềm hệ thống 

BMS; Thiết kế hệ thống quản lý 

tòa nhà BMS. 

3(36,18,45,90)  

 

5. Kỹ thuật chiếu sáng 

dân dụng và công 

nghiệp 

BM Điện 

công 

nghiệp 

3 

Môn học này trang bị cho ngƣời 

học các nội dung vềcác loại 

đèn, các phƣơng thức chiếu 

sáng, các tiêu chuẩn áp dụng; 

các đặc điểm, các yêu cầu, qui 

trình thiết kế và đánh giá hệ 

thống chiếu sáng nội-ngoại thất, 

chiếu sáng quảng trƣờng, chiếu 

sáng đƣờng phố, chiếu sáng 

công nghiệp, chiếu sáng công 

trình thể thao. 

3(36,18,45,90)  

 

8.  Kế hoạch đào tạo theo từng học kỳ 
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STT

/Mã 

HP 

Tên Học phần 

Số 

TC 

Học Kỳ 

Tên Khoa 

phụ trách 
1 2 3 4 5 6 7 8 

152 21 22 21 20 19 20 15 14 

1 
Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 1 2     2           LLCT 

2 
Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 2 3         3       LLCT 

3 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2           2     LLCT 

4 
Đƣờng lối cách mạng Đảng 

CSVN 3         3       LLCT 

5 Pháp luật đại cƣơng 2     2           KHCB 

6 Anh văn 1 3   3             Ngoại ngữ 

7 Anh văn 2 3     3           Ngoại ngữ 

8 Anh văn 3 3       3         Ngoại ngữ 

9 Anh văn 4 3         3       Ngoại ngữ 

10 Nhập môn tin học 3 3               CNTT 

11 Toán giải tích 2 3 3               KHCB 

12 Đại số tuyến tính 2 2               KHCB 

13 
Toán chuyên đề 1 (Xác suất 

thống kê) 3   3             KHCB 

14 Vật lý 4 4               KHCB 

15 Hóa học 1 2 2               KHCB 

16 Quản trị học 2           2     QTKD 

17 Giáo dục thể chất 4 1 1 1 1         GDTC 

18 Giáo dục quốc phòng 7   7             GDTC 

19 Vẽ kỹ thuật 2 2               Cơ khí 

20 Mạch điện 4 4               Điện 

21 Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện 3   3             Điện 

22 Kỹ thuật đo lƣờng  và cảm biến 3   3             Điện 
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23 Điện tử tƣơng tự  - số 3     3           Điện tử 

24 Máy điện  4     4           Điện 

25 Lý thuyết điều khiển tự động 3     3           Điện 

26 Kỹ thuật lập trình và giao tiếp 2   2             Điện 

27 Điện tử công suất và ứng dụng 4       4         Điện 

28 Truyền động điện 3         3       Điện 

29 Kỹ thuật vi xử lý 2       2         Điện tử 

30 Hệ thống cung cấp điện 3       3         Điện 

31 Điều khiển logic khả trình PLC  4           4     Điện 

32 Trang bị điện 1 3         3       Điện 

33 Trang bị điện 2 3           3     Điện 

34 
Hệ thống điều khiển Điện - khí 

nén và thủy lực 2         2       Điện 

35 
Vi điều khiển ứng dụng trong 

đo lƣờng và điều khiển 3           3     Điện 

36 Kỹ thuật nhúng 2           2     Điện tử 

37 Vẽ thiết kế điện 3       3         Điện 

38 
Kỹ thuật lập trình cỡ nhỏ 

LOGO 2           2     Điện 

39 
Đồ án 1: Thiết kế hệ thống 

cung cấp điện 2           2     Điện 

40 Thực hành Điện cơ bản 3     3           Điện 

41 
Thực hành Điện tử (tƣơng tự 

và số) 2       2         Điện tử 

42 Thực hành Máy điện 2             2   Điện 

43 
Thực hành Điện tử công suất 

và ứng dụng 3             3   Điện 

44 
Thực hành Điều khiển logic 

khả trình PLC-Điện - khí nén  3             3   Điện 

45 Thực hành Kỹ thuật lập trình 2       2         Điện 
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và giao tiếp 

46 
Thực hành Điều khiển hệ 

truyền động điện 2             2   Điện 

47 Thực hành vẽ thiết kế điện 2         2       Điện 

48 
Thực hành Trang bị điện điện-

điện tử 3             3   Điện 

49 
Đồ án 2: Điều khiển logic khả 

trình PLC và trang bị điện 2             2   Điện 

50 Thực Tập Cuối Khóa 5               5 Điện 

51 

Hệ thống SCADA, DCS và 

mạng truyền thông công 

nghiệp 3               3 Điện 

52 Hệ thống điều khiển số 3               3 Điện 

53 Điều khiển truyền động điện 3               3 Điện 
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9.  Ma trận đóng góp của các học phần theo yêu cầu năng lực của chuẩn đầu ra 

CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Đạo đức&Trách nhiêm  

(Krathwohl 1973) (1-5) 

Mã 

HP 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

HP 1 3                 

  

        2 2                 

HP 2 3                 

  

        2 2                 

HP 3 3                 
  

        2 2                 

HP 4 3                 

  

        2 2                 

HP 5 3                 
  

        2 2                 

HP 6       2                     2 2 3           3   

HP 7       2                     2 2 3           3   

HP 8       2                     2 2 3           3   

HP 9       2                     2 2 3           3   

HP 10         3         
  

        2 2 3           3   

HP 11   3               
  

        2 2                 

HP 12   3               
  

        2 2                 

HP 13   3               

  

        2 2                 

HP 14   3                         2 2                 

HP 15   3                         2 2                 

HP 16   3                         2 2                 



 

34 

 

CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Đạo đức&Trách nhiêm  

(Krathwohl 1973) (1-5) 

Mã 

HP 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

HP 17     3             
  

        2 2                 

HP 18     3             
  

        2 2                 

HP 19   3     3                   2 2                 

HP 20   2     2 2                 2 2 2 2 2 2     2 2 

HP 21   2       2       
  

        2 2 2 2 2 2 2   2 2 

HP 22   2       2       

  

      2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 

HP 23   2       2       
  

      2 2 2 2 2 2 2       2 

HP 24   2     
 

2      2    2   2 2 2 2 2 2 2       2 

HP 25   2     2 2     2 

  

2     2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 

HP 26   3     3 3       

  

2     2 2 2 2 2 2 2     2 2 

HP 27   3     3 3     3 

  

2 2   2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

HP 28   3     3 3       
  

3 3   3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

HP 29   3       3     3 
  

2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

HP 30   3     
  

3   3 
 

 

 3  2 2  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

HP 31   3       3   3   

  

3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Đạo đức&Trách nhiêm  

(Krathwohl 1973) (1-5) 

Mã 

HP 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

HP 32   3     3 3     3 
  

3 3   3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

HP 33   3     3 3     3 

  

3 3   3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

HP 34   3       3     3 

  

3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 35   3       3     3 

  

2 2   2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 36   3     3 3   3 2 
  

2   2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2   

HP 37   3     3 3     2 

  

2   2 2 2 2 3 3 2   2 3 2 2 

HP 38   3       3   3   

  

3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 39   3       3   3  

 

 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

HP 40   3     3 3       
  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 41   3       3       

  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 42   3     
  

3   3   
  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Đạo đức&Trách nhiêm  

(Krathwohl 1973) (1-5) 

Mã 

HP 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

HP 43   3     3 3     3 

  

3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 44   3       3   3   

  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 45   3     3 3       

  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 46   3     3 3 3 3 3 

  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 47   3     3 3       

  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 48   3     3 3       

  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

HP 49   3     3 3   3   

  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

HP 50           3 3   3 
  

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

HP 51   3     3 3   3   

  

3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Đạo đức&Trách nhiêm  

(Krathwohl 1973) (1-5) 

Mã 

HP 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

HP 52   3     3 3       

  

2 2   2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

HP 53   3     3 3 3 3 3 
  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng các học phần 

10.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

1. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin 1 Số TC: 2 

 - Phân bố thời gian học tập: 2(21, 18, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin; làm rõ 

thế giới quan, nhân sinh quan, phƣơng pháp luận khoa học của chủ nghoã Mác - Lênin và vai trò của 

nó, trên cơ sở đó làm rõ các nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

 - Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận. 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

2. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (33, 24, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1   

 - Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin; làm rõ 

thế giới quan, nhân sinh quan, phƣơng pháp luận khoa học của chủ nghoã Mác - Lênin và vai trò của 

nó, trên cơ sở đó làm rõ các nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin.  

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

 - Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 
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b) Hình thức thi: Tự luận. 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (21, 18, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1, 2. 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là học phần cơ sở bắt buộc trong chƣơng 

trình đào tạo Đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần đƣợc bố trí giảng dạy sau môn học 

Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về: cơ sở và quá trình hình thành Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trên 

một số lĩnh vực bao quát từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận. 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

4. Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (33, 24, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1, 2; Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh.   

 - Tóm tắt nội dung học phần: Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là học phần 

cơ sở bắt buộc trong chƣơng trình đào tạo Đại học của tất cả các chuyên ngành. Học phần đƣợc bố trí 

giảng dạy sau môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: lịch sử ra đời của Đảng; quá trình 

hình thành, bổ sung và phát triển đƣờng lối của Đảng; kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của 

Đảng. Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống 

về đƣờng lối của Đảng, đặc biệt là đƣờng lối trong thời kỳ đổi mới 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 
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- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận. 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

5. Pháp luật đại cƣơng Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2(30, 0, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Pháp luật đại cƣơng là học phần bắt buộc thuộc khối 

kiến thức giáo dục đại cƣơng trong chƣơng trình đào tạo sinh viên đại học, cao đẳng. Học phần trang 

bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật, kiến thức cơ bản của một số 

ngành luật trong hệ thống pháp luật thực định của nhà nƣớc Việt Nam. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận (hoặc trắc nghiệm) 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

6. Anh Văn 1 Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 03 (45, 0, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Qua bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào 

- Học phần học trước: Không có 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Học phần tiếng Anh cơ bản 1 rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết trình độ A1 theo khung tham chiếu Châu Âu. Nội dung bao gồm các ngữ liệu 
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ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm,) và các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) cùng các tình 

huống giao tiếp từ bài 1 đến bài 4 của giáo trình Life A1- A2 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

7. Anh Văn 2 Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 03 (45, 0, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Qua học phần tiếng Anh cơ bản 1 

- Học phần học trước: Tiếng Anh cơ bản 1 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Tiếng anh văn bản 2 rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu. Nội dung bao gồm các ngữ 

liệu ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm,) và các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) cùng các 

tình huống giao tiếp từ bài 5 đến bài 8 của giáo trình Life A1 – A2          

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

8. Anh Văn 3 Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 03 (45, 0, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Qua học phần tiếng Anh cơ bản 2 
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- Học phần học trước: Tiếng Anh cơ bản 2 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Tiếng anh cơ bản 3 rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu. Nội dung bao gồm các ngữ liệu 

ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) và các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) cùng các tình 

huống giao tiếp từ bài 9 đến bài 12 của giáo trình Life A1-A2 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

9. Anh Văn 4 Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 03 (45, 0, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Qua học phần tiếng Anh cơ bản 3 

- Học phần học trước: Tiếng Anh cơ bản 3 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Học phần tiếng Anh cơ bản 4 rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu. Nội dung bao gồm các ngữ liệu 

ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) và các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) cùng các tình 

huống giao tiếp từ bài 1 đến bài 4 của giáo trình Life A2- B1 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

10. Nhập môn tin học  Số TC: 3 
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- Phân bố thời gian học tập: (39, 12, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học, hệ 

điều hành, kỹ năng tin học văn phòng cho sinh viên, làm cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong 

doanh nghiệp; kiến thức cơ bản về thông tin, cách biểu diễn, tổ chức và xử lý thông tin trong máy 

tính, một số thao tác cơ bản với hệ điều hành và các phần mềm văn phòng thông dụng nhƣ Winword, 

Excel, PowerPoint và Internet. Ngoài ra học phần còn trang bị cho học viên những khái niệm và kỹ 

năng lập trình đơn giản để sinh viên có tƣ duy lập trình tạo nền tảng cho các môn học có sự trợ giúp 

của máy tính trong toàn bộ chƣơng trình đào tạo. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

11. Toán giải tích 2  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Môn Toán giải tích đề cập đến các vấn đề cơ bản về giải tích toán 

học nhƣ: hàm nhiều biến, phƣơng trình vi phân, chuỗi số và chuỗi hàm, tích phân bội, tích phân 

đƣờng và tích phân mặt. Đây là kiến thức cơ sở giúp sinh viên các nghành kỹ thuật và công nghệ học 

tốt các môn toán chuyên đề và các môn học chuyên nghành sau này. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 
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b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

12. Đại số tuyến tính Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2(26, 8, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Đại số tuyến tính là học phần cơ sở của chƣơng trình đào tạo đại 

học của các ngành kinh tế và kỹ thuật. Học phần đƣợc bố trí giảng dạy cho sinh viên năm đầu. Học 

phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính gồm: ma trận, định thức, hệ 

phƣơng trình tuyến tính, không gian véc tơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ, 

ánh xạ tuyến tính và dạng toàn phƣơng.  

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

13. Toán chuyên đề 1 (Xác suất thống kê)  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Toán chuyên đề 1 (Xác suất thống kê) là học phần cơ sở của 

chƣơng trình đào tạo đại học các ngành Kỹ thuật và Kinh tế. Học phần trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê  gồm: lý thuyết xác suất , biến ngẫu nhiên và luật phân phối 

xác suất, lý thuyết mẫu và các bài toán cơ  bản của thống kê nhƣ ƣớc lƣợng, kiểm định giả thiết, hồi 

quy và tƣơng quan. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 
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a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

14. Vật lý Số TC: 4 

- Phân bố thời gian học tập: 4(52, 16, 60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của vật lý về các phần 

Cơ, Nhiệt, Điện, Quang và Dao động sóng. Hƣớng dẫn cho sinh viên nắm vững và hiểu rõ ý nghĩa 

của các đại lƣợng vật lí, nắm vững các định lý và các định luật vật lí có thể giải thích các hiện tƣợng 

và có khả năng giải quyết các bài toán thực tế cụ thể. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

15. Hóa học 1  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (26, 8, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Là học phần cở sở trong chƣơng trình đào tạo của các lớp đại học 

khối ngành kỹ thuật. Trang bị cho ngƣời học những kiến thức về cơ sở lý thuyết hóa học, các nguyên 

tố trong các phân nhóm chính và các nguyên tố chuyển tiếp. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 
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- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

16. Quản trị học  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 03 (39, 12, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không bắt buộc 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Quản trị học là học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 

trong chƣơng trình đào tạo đại học ngành CNKT Điện, điện tử. Học phần trang bị các khái niệm cơ 

bản về quản trị một tổ chức, khái niệm và đặc điểm công việc của nhà quản trị, các cấp quản trị, các 

kỹ năng quản trị, văn hóa và môi trƣờng quản trị, sự phát triển của các lý thuyết quản trị, các chức 

năng quản trị (chức năng xây dựng kế hoạch, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng 

kiểm tra), thu thập thông tin và ra quyết định quản trị, quản trị sự xung đột, quản trị rủi ro và quản trị 

sự thay đổi trong quá trình hoạt động của một tổ chức. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

10.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

10.2.1 Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành 

1. Vẽ kỹ thuật Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (26, 8, 30, 60) 
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- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: các tiêu chuẩn 

Việt Nam về bản vẽ kỹ thuật, đồ thức, bản vẽ hình chiếu trục đo, bản vẽ chi tiết, những quy ƣớc biểu 

diễn các chi tiết máy tiêu chuẩn, đọc, hiểu và vẽ tách các chi tiết từ một số bản vẽ lắp thông dụng. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

2.  Mạch điện  Số TC: 4 

- Phân bố thời gian học tập: 4 (44, 32, 60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: về 

hai định luật Kirhof. Các phƣơng pháp phân tích mạch : biến đổi tƣơng đƣơng, phƣơng pháp nhánh – 

dòng - thế nút. Các định lý về mạch: định lý Thevenin-Norton , định lý cân bằng công suất, định lý 

xếp chồng.  p dụng số phức để giải bài toán xác lập điều hòa, mạch hỗ cảm, mạch ba pha đối xứng 

và không đối xứng, mạng 4 cực, mạch phi tuyến, quá trình quá độ 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 
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3.  Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Mạch điện 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Kỹ thuật vật liệu - khí cụ điện đề cấp đến những lí luận 

cơ bản, các nguyên lí làm việc, cấu tạo, đặc tính làm việc và công dụng của các khí cụ điện cơ bản 

ứng dụng trong kỹ thuật điện và các loại vật liệu điện. Nội dung môn học cũng phân biệt rõ các  vật 

liệu - khí cụ đóng cắt và bảo vệ cho hạ áp, rơle, các khí cụ điều khiển và các khí cụ điện trong mạng 

điện áp cao. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

- Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

4.  Kỹ thuật đo lƣờng  và cảm biến  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Mạch điện 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Kỹ thuật đo lƣờng và cảm biến giới thiệu tổng quan về 

kỹ thuật đo lƣờng bao hàm các đối tƣợng của đo lƣờng; các phƣơng pháp đo và phân loại máy đo; 

nguyên nhân, phân loại và đánh giá sai số của kết quả đo; các cơ cấu hiển thị kết quả đo; các nguyên 

lý chuyển đổi đo lƣờng A/D, máy biến điện áp và dòng điện đo lƣờng. Nguyên lý và phƣơng pháp đo 

các đại lƣợng điện nhƣ: dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, hệ số công suất, góc lệch pha, tần 

số; đo các thông số mạch điện. Đo các đại lƣợng không điện: Nhiệt độ, tốc độ, kích thƣớc và di 

chuyển, áp suất, lực và mô men, lƣu lƣợng, thể tích và mức vật chất. 

 - Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   
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- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

5. Điện tử tƣơng tự  - số  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (33, 24, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần đƣợc bố trí đƣợc bố trí giảng dạy sau môn toán, vật lý 

và vật liệu điện. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Linh kiện điện tử gồm: 

Linh kiện thụ động, linh kiện tích cực, linh kiện số ; Kỹ thuật điện tử tƣơng tự gồm: Mạch khuếch 

đại dùng Transistor, Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán và phân tích thiết kế các mạch số cơ bản. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

6. Máy điện    Số TC: 4 

- Phân bố thời gian học tập: 4 (44, 32, 60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Mạch điện 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần máy điện là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức cơ 

sở ngành của chƣơng trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Môn học máy 

điện cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về các loại máy điện trong hệ thống điện 

điện công nghiệp, bao gồm kết cấu, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, ứng dụng của máy điện 

trong công nghiệp. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 



 

50 

 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

7. Lý thuyết điều khiển tự động  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36,18,45,90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Mạch điện 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: các 

thành phần của một hệ thống điều khiển tự động tuyến tính liên tục, các phƣơng pháp xây dựng mô 

hình toán học của hệ thống điều khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phƣơng 

trình trạng thái, các phƣơng pháp khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các chỉ tiêu đánh 

giá chất lƣợng của hệ thống điều khiển và các phƣơng pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao 

cho hệ ổn định và đạt đƣợc các chỉ tiêu chất lƣợng đề ra. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

8. Kỹ thuật lập trình và giao tiếp   Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (26,8,30,60) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Mạch điện 
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- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản nhất về: Phần mềm  Matlab - Simulink và những ứng dụng của nó để mô phỏng, giải các bài toán 

trong kỹ thuật, trong điều khiển các quá trình công nghệ thông dụng trong công nghiệp và dân dụng. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

9.  Điện tử công suất và ứng dụng Số TC: 4 

- Phân bố thời gian học tập: 4(44,32,60,120) 

- Học phần tiên quyết: Không có      

- Học phần học trước: Điện tử tƣơng tự  - số 

- Tóm tắt nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các mạch 

động lực, mạch điều khiển của các bộ biến đổi công suất lớn nhƣ các bộ chỉnh lƣu công suất lớn, các 

bộ điều chỉnh điện áp, các bộ biến tần... và ứng dụng của nó trong các hệ thống điện thông dụng của 

các máy sản xuất 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

10. Truyền động điện Số TC: 3  

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 
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- Học phần tiên quyết: Điện tử công suất và ứng dụng 

- Học phần học trước: Đại số tuyến tính 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về 

về cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện, về đặc tính của từng loại động cơ trong các hệ 

thống truyền động điện cụ thể. Giúp ngƣời học phân tích đƣợc các phƣơng pháp điều chỉnh tốc độ 

động cơ và vấn đề điều chỉnh tốc độ trong các hệ thống truyền động, khảo sát đƣợc quá trình quá độ 

của hệ thống truyền động với các thông số của hệ hoặc của phụ tải. Ngoài ra, ngƣời học có thể tính 

chọn các phƣơng án truyền động và nắm đƣợc nguyên tắc cơ bản để chọn công suất động cơ điện. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

11. Kỹ thuật vi xử lý   Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (26,8,30,60) 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Tóm tắt nội dung học phần: Kỹ thuật Vi xử lý là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về 

phƣơng pháp xây dựng cũng nhƣ điều khiển hoạt động của một hệ thống có sự tham gia của bộ vi xử 

lý. Sinh viên có kiến thức về viết chƣơng trình điều khiển hệ thống theo một chƣơng trình định sẵn. 

Chƣơng trình định sẵn có thể nằm trong hoặc nằm ngoài bộ vi xử lý và đƣợc viết dựa trên một tập 

lệnh đã đƣợc xây dựng trƣớc 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  
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c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

12. Hệ thống cung cấp điện Số TC: 3  

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị những kiến thức sau: Những vấn đề chung về 

hệ thống cung cấp điện (mạng điện xoay chiều 3 pha cung cấp cho một xí nghiệp công nghiệp hay 

một hộ tiêu thụ điện bất kỳ); Tính toán phụ tải điện; Kết cấu và những dạng sơ đồ cơ bản của một 

mạng cung cấp điện; Trạm biến áp và trạm phân phối; Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp 

điện; Tính chọn và kiểm tra thiết bị trong hệ thống cung cấp điện; Các giải pháp tiết kiệm điện năng 

trong hệ thống cung cấp điện. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

10.2.2. Kiến thức ngành 

1. Điều khiển logic khả trình - PLC  Số TC: 4 

- Phân bố thời gian học tập: 4 (48, 24, 60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Không có      

- Học phần học trước: Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ 

thống tự động điều khiển công nghệ sản xuất; lập trình điều khiển dây chuyền sản xuất tự động và 

điều khiển các máy công cụ thông dụng đƣợc áp dụng trong thực tiễn; nắm bắt đƣợc quy trình thiết 

kế và lập trình hệ thống mạng truyền thông công nghiệp. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 
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a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

2. Vi điều khiển ứng dụng trong đo lƣờng và điều khiển Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có      

- Học phần học trước: Kỹ thuật vi xử lý 

- Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi điều 

khiển và các ứng dụng trong lĩnh vực đo lƣờng và tự động hóa.  

Học phần ứng dụng vi điều khiển trong hai lĩnh vực: Đo lƣờng và thiết kế các bộ điều khiển 

trong điều khiển tự động 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn  

3. Vẽ thiết kế điện  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật     

- Học phần học trước: Không có     

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần đƣợc bố trí giảng dạy sau các học phần Kỹ thuật vật 

liệu - khí cụ điện và học phần Hệ thống cung cấp điện. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản gồm: Tổng quan về vẽ thiết kế điện, các phần mềm sử dụng trong vẽ thiết kế điện, các 
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bƣớc tính toán và ứng dụng phần mềm triển khai bản vẽ thiết kế điện trong lĩnh vực dân dụng và 

công nghiệp 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận 

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

4. Hệ thống điều khiển điện - khí nén và thủy lực  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (26, 8, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có   

- Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Hệ thống điều khiển điện – khí nén và thủy lực trang bị 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của một số thiết bị khí nén, 

điện khí nén, thủy lực và các ứng dụng cơ bản của nó trong các hệ thống truyền động điện tự động 

trong các máy sản xuất công nghiệp, dân dụng... 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

5. Trang bị điện 1  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Truyền động điện 
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- Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị những nội dung sau: Giới thiệu chung về hệ 

thống Trang bị điện – Tự động hoá (TBĐ – TĐH) trên các máy công nghiệp; những yêu cầu cơ bản 

đối với hệ thống TBĐ – TĐH trên các máy công nghiệp; phân tích đặc điểm các chuyển động, yêu 

cầu công nghệ và các mạch điện trong các máy gia công kim loại điển hình..... 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

6. Trang bị điện 2  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có  

- Học phần học trước: Trang bị điện 1 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị những nội dung sau: 

Giới thiệu chung về hệ thống Trang bị điện – Tự động hoá (TBĐ – TĐH) trên các máy công 

nghiệp; những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống TBĐ – TĐH trên các máy công nghiệp; phân tích đặc 

điểm các chuyển động, yêu cầu công nghệ và các mạch điện trong các máy công nghiệp dùng chung; 

phân tích đặc điểm, yêu cầu công nghệ và các mạch điện trong các thiết bị gia công bằng áp lực, gia 

công bằng nhiệt, các máy nâng – vận chuyển, các máy khai thác xây dựng, .... 

Ứng dụng của PLC vào trong các mạch máy trang bị điện: giới thiệu cho sinh viên biết cách ứng 

dụng PLC vào hệ thống trang bị điện, ứng dụng điều khiển cho các máy trang bị điện đơn giản. 

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về hệ thống điều khiển chƣơng trình số, hệ truyền động gia 

công trên máy CNC và một số máy CNC cơ bản. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   
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- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

7. Kỹ thuật nhúng  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (26, 8, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có  

- Học phần học trước: Kỹ thuật vi xử lý 

- Tóm tắt nội dung học phần: Kỹ thuật nhúng là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về 

phƣơng pháp xây dựng cũng nhƣ điều khiển hoạt động của một hệ thống có sự tham gia của bộ vi 

điều khiển PIC. Sinh viên nắm đƣợc cách thức ghép nối bộ vi điều khiển PIC với các ngoại vi nhập 

xuất cơ bản nhƣ nút ấn, LCD, LED, động cơ, các biến đổi ADC, giao tiếp USART, ... Chƣơng trình 

điều khiển đƣợc viết dựa trên tập lệnh của bộ vi điều khiển sử dụng ngôn ngữ C và đƣợc nạp vào bộ 

nhớ vi điều khiển 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

8. Kỹ thuật lập trình cỡ nhỏ LOGO  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (26, 8, 30, 60) 

- Học phần tiên quyết: Không có  

- Học phần học trước: Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc 

điểm, cấu tạo, phƣơng thức hoạt động và cách thức lập trình cho thiết bị lập trình cỡ nhỏ LOGO. 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản ban đầu về thiết bị lập trình PLC, từ đó tạo nền 

tảng để phát triển kiến thức cho các học phần tiếp theo. Đồng thời, giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ 

năng, thao tác thành thạo trong lập trình (bằng tay hoặc phần mềm) và chạy chƣơng trình. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 
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- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

10.3. Các học phần đồ án, thực tập, khóa luận tốt nghiệp 

10.3.1. Thực tập nghề nghiệp 

1. Đồ án 1: Thiết kế hệ thống cung cấp điện  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (0, 60, 60, 120). 

- Học phần tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện 

  - Học phần học trước: Vẽ thiết kế điện 

- Tóm tắt nội dung học phần: Đồ án 1: Thiết kế hệ thống cung cấp điện trang bị cho sinh viên 

ngành CNKT điện, điện tử phƣơng pháp thiết kế mạng điện phân phối nhà, xƣởng xƣởng sản xuất 

gồm các nội dung về đặc điểm phân xƣởng, số liệu phụ tải, phân nhóm phụ tải, vạch sơ đồ nối dây, 

xác định phụ tải tính toán ở từng cấp, chọn số trạm biến áp, chọn công suất máy phát dự phòng, chọn 

công suất bù và phƣơng án bù, chọn dây dẫn/cáp, chọn thiết bị đóng cắt/ bảo vệ/đo lƣờng, chọn tủ 

phân phối điện, tính toán chống sét, tính toán nối đất và lập bản dự toán. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần:  

- Theo qui chế đào tạo đại học theo tín chỉ hiện hành của trƣờng ĐH KTKTCN (đối với các 

học phần thực hành, đồ án), điểm đánh giá học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ 

phận trong quá trình hƣớng dẫn dồ án, cụ thể nhƣ sau: 

+ Điểm đánh giá định kỳ: có hệ số 1. Số điểm đánh giá định kỳ là 2 điểm 

    Ghi chú: 

    Điểm đánh giá định kỳ thứ 1: do giáo viên hƣớng dẫn đồ án trực tiếp đánh giá 

Điểm đánh giá định kỳ thứ 2: do hội đồng chấm bảo vệ đồ án của khoa đánh giá 

+ Điểm chuyên cần: có hệ số 1, số lần đánh giá chuyên cần là 1, thời điểm đánh giá vào thời 

điểm kết thúc học phần 

2. Thực hành Điện cơ bản Số TC: 3 
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- Phân bố thời gian học tập: 3(0, 90,90, 180) 

- Học phần tiên quyết: Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện 

  - Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức trực quan 

về nguyên lý, cấu tạo, cách sử dụng các thiết bị điện, khí cụ điện, các thiết bị đo lƣờng. Nhằm củng 

cố vững chắc các học phần lý thuyết mà sinh viên đã học, từ đó tiếp thu các kiến thức thực hành, sản 

xuất và sinh hoạt. Đồng thời, giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, thao tác thành thạo và chính xác 

trong lắp đặt các hệ thống điện cơ bản, hệ thống đo lƣờng điện.  

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 3 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

3. Thực hành Điện tử (tƣơng tự và số) Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (0, 60, 60, 120). 

- Học phần tiên quyết: Điện tử tƣơng tự  - số 

  - Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Thực tập điện tử là học phần thực hành đƣợc chia làm 2 phần, phần 

thứ nhất là thực hành điện tử tƣơng tự, phần thứ 2 là thực hành điện tử số. 

Phần thứ nhất -  thực hành điện tử tƣơng tự trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về 

linh kiện tƣơng tự, các mạch nguồn, các mạch tạo dao động, mạch điều khiển, mạch khuếch đại... 

Phần thứ 2 – thực hành điện tử số trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về công 

nghệ vi mạch số, các đặc tính linh kiện vi mạch số, mã hóa, giải mã . 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lắp ráp các mạch điện tử qua đó nâng cao tay 

nghề lắp mạch và đo kiểm tra mạch của sinh viên. Giúp sinh viên nắm vững và hiểu thêm về nguyên 

lý của các mạch điện tử tƣơng tự - số thông dụng. Qua đó củng cố đƣợc các kiến thức về nguyên lý 

của các mạch điện tử đã đƣợc học. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 2 đầu điểm  
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- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

4. Thực hành Máy điện Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2 (0, 60, 60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Máy điện 

  - Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về thực hành máy 

điện nhằm xác định thông số và đặc tính làm việc các loại máy điện, kiến thức công nghệ về lắp ráp, 

vận hành, sửa chữa máy điện. Biết, hiểu, thực hiện cách xác định thông số và đặc tính làm việc của 

các loại máy điện 1 chiều, xoay chiều, máy biến áp trong công nghiệp. Hình thành kỹ năng kiểm tra, 

vận hành, sửa chữa, quấn dây, lắp ráp máy điện.  

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 2 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

5. Thực hành Điện tử công suất và ứng dụng  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (0, 90, 90, 180) 

- Học phần tiên quyết: Điện tử công suất và ứng dụng 

  - Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn; 

chuyên sâu về các linh kiện; thiết bị điện tử công suất, nhằm củng cố vững trắc các học phần lý 

thuyết mà sinh viên đã học; từ đó tiếp thu các kiến thức thực hành; sản xuất và sinh hoạt. Môn học 

giúp cho sinh viên có tay nghề lắp ráp và sửa chữa các mạch điện tử công suất nhằm nâng cao nghề 

nghiệp chuyên môn sau này.  

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 3 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

6. Thực hành Kỹ thuật lập trình và giao tiếp  Số TC: 2 
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- Phân bố thời gian học tập: 2 (0, 60, 60, 120). 

- Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lập trình và giao tiếp 

  - Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản 

về: Sử dụng phần mềm Matlab - Simulink trong các bài toán điều khiển, mô phỏng đánh giá độ ổn 

định, chất lƣợng của các hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện cơ bản, thông dụng bằng phần 

mềm Matlab - Simulink trên máy tính. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần:  

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 2 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

7. Đồ án 2: Điều khiển logic khả trình PLC và trang bị điện  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2(0, 60,60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Đồ án 1: Thiết kế hệ thống cung cấp điện  

  - Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Tính toán, thiết kế một hệ thống trang bị điện với các yêu cầu cho 

trƣớc: Giới thiệu, phân tích công nghệ hệ thống yêu cầu, thiết kế sơ đồ nguyên lý của hệ  thống; tính 

chọn các thiết bị điện cơ bản trên sơ đồ nguyên lý; kiểm tra chất lƣợng của hệ thống; thuyết minh 

nguyên lý làm việc và thực hiện một số bản vẽ về sơ đồ nguyên lý mạch điện 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần:  

- Theo qui chế đào tạo đại học theo tín chỉ hiện hành của trƣờng ĐH KTKTCN (đối với các 

học phần thực hành, đồ án), điểm đánh giá học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ 

phận trong quá trình hƣớng dẫn dồ án, cụ thể nhƣ sau: 

+ Điểm đánh giá định kỳ: có hệ số 1. Số điểm đánh giá định kỳ là 2 điểm 

    Ghi chú: 

    Điểm đánh giá định kỳ thứ 1: do giáo viên hƣớng dẫn đồ án trực tiếp đánh giá 

Điểm đánh giá định kỳ thứ 2: do hội đồng chấm bảo vệ đồ án của khoa đánh giá 
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+ Điểm chuyên cần: có hệ số 1, số lần đánh giá chuyên cần là 1, thời điểm đánh giá vào thời 

điểm kết thúc học phần 

8. Thực hành Điều khiển logic khả trình PLC-Điện - khí nén  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3(0, 90,90, 180) 

- Học phần tiên quyết: Điều khiển logic khả trình PLC, Hệ thống điều khiển Điện - khí nén và 

thủy lực 

  - Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần thực hành này, sinh viên thành thạo các nội dung thực 

hành: Lắp đặt thành thạo hệ thống điều khiển sử dụng bộ điều khiển logic khả trình PLC – Khí nén, 

thực hành ứng dụng lắp đặt, lập trình cho các hệ thống tự động đơn giản, thực hành lắp đặt, lập trình 

sử dụng PLC, khí nén, mạng truyền thông Profibus, Profinet điều khiển hệ thống. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 3 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

9. Thực hành vẽ thiết kế điện  Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2(0, 60, 60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Vẽ thiết kế điện 

  - Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Thực hành các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh tạo hình, biến 

đổi và sao chép hình trên phần mềm AutoCAD. Trên cơ sở các lệnh cơ bản sẽ triển khai các bƣớc 

thiết kế điện, vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện và bố trí thiết bị điện trên mặt bằng một số công trình dân 

dụng, mô phỏng thiết kế chiếu sáng bằng phần mềm DIALux.Ứng dụng phần mềm CADe_SIMU 

triển khai một số bản vẽ thiết kế điện trong công nghiệp. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 2 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 



 

63 

 

10. Thực hành Trang bị điện điện-điện tử  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3(0, 90,90, 180) 

- Học phần tiên quyết: Trang bị điện 1, Trang bị điện 2 

  - Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên 

môn, chuyên sâu về các thiết bị điện, khí cụ, máy điện. Nhằm củng cố vững trắc các học phần lý 

thuyết mà sinh viên đã học, từ đó tiếp thu các kiến thức thực hành, sản xuất. Giúp cho sinh viên có 

tay nghề về thiết bị điện máy điện nhằm phục vụ tốt chuyên môn sau này, chƣơng trình này nằm 

trong các học phần chƣơng trình đào tạo của chuyên ngành. Học phần giới thiệu cho sinh viên những 

mạch điện đơn giản đến phức tạp,hƣớng dẫn cho sinh viên thực hành thành thạo các thao tác lắp đặt 

và sửa chữa các mạch điện đó. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 3 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

11. Thực hành Điều khiển hệ truyền động điện Số TC: 2 

- Phân bố thời gian học tập: 2(0, 60, 60, 120) 

- Học phần tiên quyết: Truyền động điện 

  - Học phần học trước: Không có. 

- Tóm tắt nội dung học phần: Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn 

về truyền động động cơ một chiều, động cơ xoay chiều 3 pha, xây dựng các đặc tính động cơ một 

chiều và động cơ xoay chiều 3 pha nhằm củng cố vững trắc các học phần lý thuyết mà sinh viên đã 

học; từ đó tiếp thu các kiến thức thực hành; sản xuất và sinh hoạt. Môn học giúp cho sinh viên có tay 

nghề lắp đặt sửa chữa hệ truyền động động cơ một chiều, xoay chiều 3 pha nhằm nâng cao nghề 

nghiệp chuyên môn sau này. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 2 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 
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10.3.2. Thực tập cuối khóa  Số TC: 5 

- Phân bố thời gian học tập: 5 (0, 150, 150, 300) 

- Học phần tiên quyết: Không có 

  - Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này giúp cho sinh viên thâm nhập môi trƣờng làm việc 

thực tế, học hỏi các kinh nghiệm chuyên môn tại doanh nghiệp, áp dụng các kiến thức đã học vào 

công việc thực  tế của một doanh nghiệp, rèn luyện phong cách làm việc theo nhóm và ứng xử trong 

quan hệ công tác. 

- Hoạt động giảng dạy: Hƣớng dẫn cơ bản, giám sát, phối hợp đánh giá. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

+ Điểm học phần là điểm trung bình của các điểm đánh giá bộ phận trong quá trình giảng dạy 

đƣợc xác định: 

- Điểm kiểm tra định kỳ: tính hệ số 1 – 5 đầu điểm  

- Điểm chuyên cần – tính hệ số 1: 1 đầu điểm tính vào thời điểm kết thúc học phần 

10.3.3. Khoá luận tốt nghiệp / Các học phần thay thế KLTN 

1. Khóa luận tốt nghiệp Số TC: 9 

 Khóa luận tốt nghiệp là các đề tài nghiên cứu ứng dụng để giải quyết một vấn đề công 

nghệ kỹ thuật cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học do sinh viên tự chọn hoặc theo 

gợi ý của giáo viên hƣớng dẫn. 

 Khóa luận tốt nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng vận dụng những kiến 

thức đã học để giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Nội dung bao gồm tổng hợp các kiến 

thức đã học làm cơ sở để giải quyết vấn đề; phân tích lựa chọn phƣơng án và cách thức giải 

quyết vấn đề; đánh giá kết quả và bảo vệ thành quả đã thực hiện. 

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

2. . Hệ thống SCADA, DCS và mạng truyền thông công nghiệp  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có  

  - Học phần học trước: Không có 

- Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về các 

dạng mạng truyền thông trong công nghiệp, cấu trúc hệ thống SCADA, hệ thống DCS và ứng dụng 

thiết kế hệ thống trong lĩnh vực tự động hóa. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 
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- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

3. Hệ thống điều khiển số  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có  

  - Học phần học trước: Không có 

 - Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các 

thành phần của một hệ thống điều khiển số, ƣu nhƣợc điểm của tín hiệu số so với tín hiệu liên tục, 

các phƣơng pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều khiển số, các phƣơng pháp khảo sát 

ổn định của hệ thống điều khiển số, các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng và các phƣơng pháp thiết kế hệ 

thống điều khiển số sao cho hệ ổn định và đạt đƣợc các chỉ tiêu chất lƣợng đề ra 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn 

4. Điều khiển truyền động điện  Số TC: 3 

- Phân bố thời gian học tập: 3 (36, 18, 45, 90) 

- Học phần tiên quyết: Không có  

  - Học phần học trước: Không có 
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 - Tóm tắt nội dung học phần: Phân tích, tổng hợp và thiết kế các hệ thống truyền động điện tự 

động một chiều và xoay chiều. 

- Hoạt động giảng dạy: Kết hợp giữa thuyết trình, làm mẫu và làm việc nhóm. 

- Phương pháp đánh giá học phần: Theo qui chế đào tạo hiện hành của Trƣờng ĐH KT- KT 

CN trong đó có các điểm bộ phận nhƣ sau: 

a) Điểm học phần đƣợc xác định: 

-  Điểm quá trình (chiếm tỷ trọng 40%).   

- Điểm thi kết thúc học phần (chiếm tỷ trọng 60%) 

b) Hình thức thi: Tự luận  

c) Nội dung thi: Phải gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên, khuyến khích ra 

đề theo hƣớng mở. Nội dung cần đảm bảo 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức liên hệ vận dụng 

vào thực tiễn. 

11. Các nội dung đối sánh/tham chiếu 

[1]. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách Khoa Hà 

Nội. 

[2]. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí 

Minh. 

[3]. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Điện, Điện tử, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

Thái Nguyên. 

[4]. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Đại học Công 

nghiệp Hà Nội. 

[5]. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành CNKT Điện, điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng. 

[6]. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện, điện tử, Đại học quốc gia Singapore. 

[7]. Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện, điện tử, Đại học kỹ thuật Đài Loan. 

12. Hƣớng dẫn thực hiện 

12.1. Nguyên tắc chung 

- Hƣớng đào tạo: Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo hƣớng ứng dụng, do vậy khi thực 

hiện chƣơng trình cần chú ý: 

 Theo hƣớng ứng dụng nhiều hơn hƣớng tiềm năng. 

 Kiến thức cơ sở đƣợc rút gọn ở mức độ hợp lý. 

 Khối kiến thức ngành sẽ đƣợc tăng lên, chủ yếu ở phần thực hành. 

- Các căn cứ khi thực hiện chƣơng trình: Luật giáo dục, Quy chế kèm theo quyết định số 

408/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ 
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thuật Công nghiệp; các quy định khác của Nhà nƣớc về lĩnh vực đào tạo; các quy định hiện hành 

trong nhà trƣờng: chế độ công tác giáo viên, quy định về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ và hình 

thức xử lý đối với cán bộ, giáo viên. 

- Nội dung khi thực hiện chƣơng trình: Các Phòng, Khoa, Bộ môn phải thực hiện đúng theo 

chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng chi tiết các học phần đã đƣợc duyệt. Nếu có những nội dung cần 

phải thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trƣớc khi thực hiện. 

- Kế hoạch đào tạo và phân công giáo viên lên lớp: Phải đƣợc bố trí hợp lý về chuyên môn, 

theo đặc thù từng ngành, từng đơn vị và phải đƣợc Ban Giám hiệu duyệt trƣớc khi thực hiện. 

- Các Khoa, Bộ môn xây dựng đầy đủ bài giảng, ngân hàng dữ liệu đề thi cho toàn bộ các học 

phần và tổ chức giảng dạy theo các phƣơng pháp mới, tích cực hoá các hoạt động của sinh viên, 

hƣớng dẫn sinh viên tự đọc, nghiên cứu tài liệu. 

12.2. Hƣớng dẫn hoạt động giảng dạy và học tập 

12.2.1. Đối với giảng viên 

- Khi giảng viên đƣợc phân công giảng dạy một hoặc nhiều học phần cần phải nghiên 

cứu kỹ nội dung đề cƣơng chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phƣơng tiện 

đồ dùng dạy học phù hợp; 

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên 

trƣớc một tuần để sinh viên chuẩn bị trƣớc khi lên lớp; 

- Tổ chức cho sinh viên các buổi thảo luận, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và 

hƣớng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phƣơng pháp truyền thụ; 

thuyết trình tại lớp, hƣớng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại phòng thực 

hành, tại phòng thí nghiệm và hƣớng dẫn sinh viên viết thu hoạch; 

12.2.2. Đối với sinh viên 

- Phải tham khảo ý kiến tƣ vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp 

với tiến độ. Phải tự nghiên cứu bài học trƣớc khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Phải đảm 

bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hƣớng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong 

việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy 

đủ các buổi thảo luận; 

- Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thƣ viện của trƣờng 

để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc 

quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá. Thƣờng xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, vănthể-mỹ để rèn 

luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con ngƣời; 

12.3. Hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo 

- Toàn bộ chƣơng trình đƣợc thực hiện trong 4 năm, mỗi năm học đƣợc chia thành 2 học kỳ và có 

thể tổ chức học tập thêm trong kỳ nghỉ hè cho một số sinh viên nếu xét thấy cần thiết: 

o Học kỳ I: 21 tuần, từ khoảng 8/8 đến 31/12, bao gồm các nội dung: 

 Sinh hoạt chính trị đầu năm: 1 tuần. 

 Học tập, thi học kỳ, dự trữ: 20 tuần. 

o Học kỳ II: 23 tuần, từ khoảng 01/01 đến 24/6, bao gồm các nội dung: 
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 Nghỉ tết: 2 tuần. 

 Sinh hoạt lớp, LĐ công ích: 1 tuần. 

 Học tập, thi học kỳ, dự trữ: 20 tuần. 

 Thi lại lần 1 của học kỳ I (Đƣợc tổ chức sau khi nghỉ tết khoảng 3 tuần) 

o Học kỳ hè: 6 tuần, từ khoảng 25/06 đến 7/8, bao gồm các nội dung: 

 Nghỉ hè. 

 Thi lại lần 1 của học kỳ II (Đƣợc tổ chức ngay đầu kỳ nghỉ hè) 

 Tổ chức học bù, học phụ đạo, học vƣợt ... (gọi là học kỳ hè) 

 Thi lại lần 2 của cả học kỳ I và học kỳ II (gọi là thi học kỳ hè) 

Chú ý:  

 Học kỳ I năm học thứ nhất chỉ có 15 tuần (do thời điểm sinh viên vào khoá học muộn 

hơn so với thời điểm bắt đầu học kỳ I) 

 Học kỳ II năm học thứ tƣ không bố trí kỳ nghỉ hè, kế hoạch đƣợc tổ chức liên tục đến 

khi tốt nghiệp. 

- Quy định thực hiện các học phần: 

o Các học phần lý thuyết: Tại lớp học không quá 30 tiết/ tuần. Đƣợc chia thành các phần: 
Lý thuyết, Bài tập + Kiểm tra, Thực hành môn học. 

o Các học phần thực tập, bài tập lớn: Tại phòng thực hành của trƣờng và các doanh nghiệp, 
thời gian không quá 40 giờ/ tuần. 

12.4. Hƣớng dẫn thực hiện chế độ công tác giáo viên 

- Căn cứ các quy định của Nhà nƣớc: Thông tƣ số 47/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

(thông tƣ có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2015) 

- Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ số 81/QĐ-ĐHKTKTCN ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2018 

của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2019 

KHOA ĐIỆN 
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