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BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG  ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
 

 

I. Thông tin chung 

1. Ngành đào tạo     :  Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử    Mã số: 7510301 

2. Trình độ đào tạo  :  Đại học 

 

II. Mục tiêu đào tạo 

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; 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. 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:  
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 - 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;  

- 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, 
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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. 

 

III. Chuẩn đầu ra 

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

1.1. Kiến thức 

1.1.1. 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. 

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 
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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.   

1.2. Kỹ năng 

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. 

1.2.2. 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; 
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- 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, Inventer, Catia…. 

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

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. 

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. 

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

 Sinh viên tốt nghiệp ngành 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 dạy, nghiên cứu viên tại các trƣờng đại học, cao đẳng, trung 

cấp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 
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2. Bảng mã hóa Chuẩn đầu ra 

 Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Mã hóa 

CĐR1 

[1] Kiến thức 

[1.1] Kiến thức 

chung 

[1.1.1] 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. 

[1.1.1] 

CĐR2 

[1.1.2] 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. 

[1.1.2] 

CĐR3 

[1.1.3] Nắm vững kiến thức giáo dục 

An ninh - Quốc phòng và năng lực thể 

chất. 

[1.1.3] 

CĐR4 
[1.1.4] Có trình độ tin học văn phòng 

tƣơng đƣơng với trình độ A 
[1.1.4] 

CĐR5 

[1.1.5] 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 

[1.1.5] 

CĐR6 

[1.2] Kiến thức 

chung khối 

ngành 

[1.2.1] 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. 

[1.2.1] 

CĐR7 

[1.2.2]  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. 

[1.2.2] 

CĐR8 

[1.3] Kiến thức 

chung nhóm 

ngành 

[1.3.1] 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. 

[1.3.1] 

CĐR9 

[1.3.2] 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. 

[1.3.2] 

CĐR10 
[1.4] Kiến thức 

ngành 

[1.4.1] 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 

[1.4.1] 
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mạng truyền thông trong công nghiệp; 

các hệ thống ứng dụng vi điều khiển 

trong kỹ thuật điện, điện tử 

CĐR11 

[1.4.2] 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 

[1.4.2] 

CĐR12 

[2] Kỹ năng 

[2.1] Kỹ năng 

cứng 

[2.1.1] 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. 

[2.1.1] 

CĐR13 

[2.1.2] 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 

[2.1.2] 

CĐR14 

[2.1.3] 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. 

[2.1.3] 

CĐR15 

[2.1.4] 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 

[2.1.4] 

CĐR16 

[2.2] Kỹ năng 

mềm 

[2.2.1] Kỹ năng tổ chức và làm việc 

theo nhóm, trong môi trƣờng làm việc 

đa ngành 

[2.2.1] 

CĐR17 

[2.2.2] 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 

[2.2.2] 

CĐR18 

[2.2.3] Kỹ năng sử dụng hiệu quả 

ngoại ngữ, tin học trong giao tiếp và 

công việc chuyên môn 

[2.2.3] 

CĐR19 
[3] Năng lực 

tự chủ và 

trách nhiệm 

 

[3.1] Năng lực tự 

chủ 

[3.1.1] Có năng lực dẫn dắt về chuyên 

môn, nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo 
[3.1.1] 

CĐR20 
[3.1.2] Có khả năng tự định hƣớng, 

thích nghi với các môi trƣờng làm việc 
[3.1.2] 
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khác nhau 

CĐR21 

[3.1.3] Tự học tập, tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ 

[3.1.3] 

CĐR22 

[3.2] Trách 

nhiệm  

[3.2.1] Có khả năng đƣa ra đƣợc kết 

luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thƣờng và một số vấn 

đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng 

lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể 

[3.2.1] 

CĐR23 

[3.2.2] Có năng lực đánh giá và cải 

tiến các hoạt động chuyên môn ở quy 

mô trung bình. 

[3.2.2] 

CĐR24 

[3.2.3] Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, 

luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng 

cao kỹ năng nghề nghiệp 

[3.2.3] 

CĐR25 

[3.2.4] Có tinh thần trung thực và trách 

nhiệm cao trong học thuật và nghiên 

cứu 

[3.2.4] 

 

3. Mã hóa CĐR học phần 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Mã hóa 

G1 Kiến thức 
G1.1 Kiến 

thức chung  

G1.1.1 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. 

G1.1.1 

G1.1.2 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. 

G1.1.2 

G1.1.3 Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc 

phòng và năng lực thể chất. 
G1.1.3 

G1.1.4 Có trình độ tin học văn phòng tƣơng đƣơng 

với trình độ A 
G1.1.4 

G1.1.5 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 

G1.1.5 

G1.1.6 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. 

G1.1.6 

G1.1.7 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. 

G1.1.7 

G1.1.8 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.  

G1.1.8 

G1.1.9 Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật G1.1.9 
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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. 

G1.2 Kiến 

thức ngành 

G1.2.1 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 là các hệ thống ứng dụng PLC và 

SCADA, các chuẩn mạng truyền thông trong công 

nghiệp 

G1.2.1 

G1.2.2 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 

G1.2.2 

G2 Kỹ năng 

G2.1 Kỹ 

năng cứng 

G2.1.1 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. Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ 

thiết kế và mô phỏng trên máy tính. 

G2.1.1 

G2.1.2 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 

G2.1.2 

G2.1.3 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. 

G2.1.3 

G2.1.4 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 

G2.1.4 

G2.2 Kỹ 

năng mềm 

G2.2.1 Kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm, 

trong môi trƣờng làm việc đa ngành 
G2.2.1 

G2.2.2 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 

G2.2.2 

G2.2.3 Kỹ năng sử dụng hiệu quả ngoại ngữ, tin học 

trong giao tiếp và công việc chuyên môn 
G2.2.3 

G3 Năng lực 

tự chủ và 

trách nhiệm 

G3.1 Năng 

lực tự chủ 

G3.1.1 Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp 

vụ đã đƣợc đào tạo. 
G3.1.1 

G3.1.2 Có khả năng tự định hƣớng, thích nghi với 

các môi trƣờng làm việc khác nhau. 
G3.1.2 

G3.1.3 Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
 G3.1.3 

G3.2 Trách 

nhiệm  

G3.2.1 Có khả năng đƣa ra đƣợc kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thƣờng và một số 

vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế 

hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể. 

G3.2.1 
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G3.2.2 Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt 

động chuyên môn ở quy mô trung bình. 
G3.2.2 

G3.2.3 Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên 

cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 
G3.2.3 

G3.2.4 Có tinh thần trung thực và trách nhiệm cao 

trong học thuật và nghiên cứu 
G3.2.4 

 

IV. Vị trí làm việc của ngƣời học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sƣ của ngành có thể: 

- Tƣ vấn, thiết kế, quản lý, điều hành và các công việc kỹ thuật tại các cơ sở liên quan đến lĩnh 

vực điện, điện tử và tự động hóa. 

- Vận hành, điều khiể hệ thống sản xuất, kiểm tra bảo dƣỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất 

tại các cơ sở có trang thiết bị, dây chuyền cơ khí tự động hóa. 

- Giảng dạy các môn học của ngành điện, điện tử ở các trƣờng Đại học, Cao đẳng và Trung cấp 

chuyên nghiệp. 

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điện, điện tử ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các 

cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trƣờng Đại học và Cao đẳng. 

 

V. Khả năng học tập nâng cao trình độ của ngƣời học sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự hoạch định kế hoạch đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình đọ chuyên môn, nghiệp 

vụ; 

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sau và tiếp tục học tập ở các chƣơng trình đào tạo cao hơn nhƣ 

chƣơng trình đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ …) ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nƣớc. 

 

VI. Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn đã tham khảo 

[1] Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Điện – Điện tử, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái 

Nguyên. 

[2] Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

[3] Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Điện – Điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng. 

[4] Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Điện – Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

[5] Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Điện – Điện tử, Đại học Điện lực 

 

 

 


