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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số: 264 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 14 tháng 8 năm 2019 

của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng) 

 

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Thông tin chung 

Các thông tin chung về chương trình đào tạo: 

1. Tên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

(Mechanical Engineering Technology) 

2. Mã ngành: 7510201 

3. Tên văn bằng: Kỹ sư 

4. Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

5. Trình độ đào tạo Đại học 

6. Hình thức đào tạo Chính quy 

7. Thời gian đào tạo 4 năm 

8. Số tín chỉ 135 

9. Chứng nhận kiểm định  

10. Khoa quản lý Kỹ thuật-Công nghệ 

11. Website http://www.pdu.edu.vn/a/?dept=07 

12. Facebook  

13. Ban hành: 2019 

 

2. Triết lý giáo dục của trường Đại học 

2.1. Phát biểu của triết lý 

"NHÂN VĂN – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" 

2.2. Ý nghĩa chung của triết lý giáo dục 

Với triết lý giáo dục "NHÂN VĂN – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG", Trường Đại học Phạm Văn Đồng hướng đến mục tiêu đào tạo con người 
sống có trách nhiệm, có kiến thức, kỹ năng, luôn đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự 
phát triển của đất nước, của khu vực. 

2.3. Ý nghĩa cụ thể 

- NHÂN VĂN: là quan điểm giáo dục sinh viên trở thành người công dân tốt, 
có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng xã hội. Sinh viên ngành sư 

http://www.pdu.edu.vn/a/?dept=07
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phạm còn có sứ mệnh vun đắp, xây dựng nền tảng đạo đức cho các thế hệ học sinh, 
sinh viên. 

- HỘI NHẬP: Nội dung, chương trình đào tạo của trường theo hướng chuẩn 
hóa, hiện đại hóa; gắn kết cơ sở đào tạo với các đơn vị tuyển dụng ở trong và ngoài 
nước. 

- PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, 
chương trình đào tạo, trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ việc giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu khoa học để có các thế hệ sinh viên luôn đáp ứng nhu cầu và xu hướng 
phát triển, hội nhập của đất nước. 

 

3. Tầm nhìn, sứ mạng, chức năng nhiệm vụ của khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3.1. Tầm nhìn 

Tầm nhìn đến năm 2030, Khoa Kỹ thuật Công nghệ là đơn vị đào tạo, nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật, uy tín và chất lượng trong tỉnh 
Quảng Ngãi và cả nước. 

3.2. Sứ mạng 

Khoa Kỹ thuật Công nghệ là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; 
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực có trình độ cao, phục vụ 
sự nghiệp phát triển kinh tế trong tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. 

3.3. Chức năng nhiệm vụ 

- Đào tạo kỹ sư trong các lĩnh vực: cơ khí, cơ điện tử; trình độ cao đẳng trong 
các lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, môi trường và trình độ trung cấp trong các lĩnh vực: 
cơ khí, điện, điện tử, nông nghiệp, lâm nghiệp, … 

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện, điện tử, môi trường, công nghệ sinh học để đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

  

4. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program Objectives - POs) 

4.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ 
chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cung cấp cho người học có đủ kiến 
thức theo định hướng nghề nghiệp về khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và kiến thức 
chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ chế tạo cơ khí. Hệ thống kiến thức cần thiết để 
nghiên cứu, sử dụng và điều khiển hệ thống thiết bị, dây chuyền thiết bị. Trên cơ sở đó 
sinh viên khi hoàn thành chương trình có thể tham gia thiết kế, chế tạo, lắp ráp các dây 
chuyền sản xuất, các thiết bị và quản lý trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

4.2.  Mục tiêu cụ thể  

a) Về kiến thức 

- PO1: Có kiến thức về khoa học cơ bản để học tập suốt đời. 

- PO2: Có kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực cơ 
khí. 

b) Về kỹ năng 
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- PO3: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư 
duy phản biện, sáng tạo. 

- PO4: Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin thành thạo trong lĩnh vực 
công nghệ cơ khí. 

c) Về thái độ 

- PO5: Có tác phong nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

 

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Làm công tác kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất, điều khiển hệ thống sản 
xuất và kiểm tra bảo dưỡng dây chuyền sản xuất tại các cơ sở sản xuất có liên quan 
đến ngành cơ khí. 

Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng và 
các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí. 

 

6. Trình độ ngoại ngữ, tin học 

- Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 (theo khung tham chiếu chung châu Âu 
CEFR) hoặc tương đương.  

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương. 

 

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

 Có khả năng học tập nâng cao ở trình độ cao hơn. 

 

8. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes -PLOs) 

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, sinh 
viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức 

 - PLO1: Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào lĩnh 
vực công nghệ cơ khí. 

 - PLO2: Thiết kế và chế tạo được chi tiết, bộ phận, thiết bị cơ khí. 

- PLO3: Thực hiện được đo đạc, thí nghiệm và phân tích, xử lý số liệu trong 
lĩnh vực cơ khí.  

- PLO4: Sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực cơ khí. 

- PLO5: Vận hành và bảo trì các hệ thống sản xuấtcơ khí. 

8.2. Kỹ năng 

- PLO6: Có khả năng giao tiếp hiệu quả.  

- PLO7: Phát hiện và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí.  

- PLO8: Làm việc độc lập, tư duy phản biện và tổ chức, làm việc theo nhóm 
hiệu quả. 

- PLO9: Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn 

8.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 - PLO10: Có khả năng học tập suốt đời. 

 - PLO11: Có tác phong công nghiệp 
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9. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mục tiêu (POs) 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PO1 X         X  

PO2  X X X  X  X    

PO3  X X  X X X   X  

PO4    X    X    

PO5         X X X 

 

10. Tiêu chí tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 

- Đề án tuyển sinh: 

+ Được xây dựng hàng năm dựa vào các quy định chuyên môn của Bộ GD&ĐT 
ban hành. 

+ Dựa vào đề án tự chủ, ba công khai trong tuyển sinh, đào tạo của nhà trường. 

 

11. Quá trình đào tạo 

Chương trình đào tạo  được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ.  

Quá trình đào tạo tuân theo quy định của Bộ GD&ĐT và trường Đại học Phạm 
Văn Đồng.  

Thời gian đào tạo trong 04 năm. Mỗi năm học gồm hai học kỳ chính (từ giữa 
tháng Tám đến cuối tháng Sáu) và học kỳ hè (từ đầu tháng Bảy đến giữa tháng Tám). 
Trong 2 năm đầu tiên, sinh viên học các kiến thức cơ bản và cơ sở ngành, các kiến 
thức chuyên ngành được học trong 02 năm tiếp theo. 

 

12. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ, ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 
năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao 
đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 
43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 

Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện 
sau: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hành sự; 

- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học/học phần của chương trình đào tạo; 

- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2.00 trở lên; 

- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh; 
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- Đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học theo quy định của trường Đại học Phạm Văn 
Đồng; 

- Nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp đúng các đợt xét theo quy định. 

 

13. Hệ thống tính điểm 

Trường Đại học Đại học Phạm Văn Đồng sử dụng hệ thống tính điểm để đánh 
giá sinh viên như sau: 

Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành 
phần, điểm thi cuối kỳ và điểm học phần. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành 
phần nhân với trọng số tương ứng. 

Thang điểm chữ dùng để phân loại kết quả học dựa trên điểm học phần. 

Thang điểm 4 được dùng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung 
bình chung tích lũy để đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau mỗi học kỳ và cho 
điểm tổng kết quả học tập của sinh viên. 

Bảng 13.1. Hệ thống thang điểm của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Phân loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

Từ 8.5 đến 10 A 4.0 

Từ 7.8 đến 8.4 B+ 3.5 

Từ 7.0 đến 7.7 B 3.0 

Từ 6.3 đến 6.9 C+ 2.5 

Từ 5.5 đến 6.2 C 2.0 

Từ 4.8 đến 5.4 D+ 1.5 

Từ 4.0 đến 4.7 D 1.0 

Không đạt Nhỏ hơn 4.0 F 0 

 

14. Nội dung chương trình giảng dạy 

14.1. Các khối kiến thức 

Chương trình giảng dạy được chia thành 2 khối kiến thức: 

TT Nội dung (các khối kiến thức) 
Số tín 

chỉ 

A 
Kiến thức giáo dục đại cương 

(Không kể các HP Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - AN) 
41 

B Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 94 

B1 Kiến thức cơ sở ngành 47 

B2 Kiến thức ngành 37 

B3 Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp 10 

Tổng cộng 135 
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Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm: 41 tín chỉ bao gồm các môn khoa 
học tự nhiên, khối kiến thức chung (khoa học xã hội – chính trị), kiến thức bổ trợ về 
ngoại ngữ; (chưa kể các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng). 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm: Khối kiến thức cơ sở ngành; 
khối kiến thức ngành; thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp 

Khối kiến thức cơ sở ngành gồm: 47 tín chỉ gồm khối kiến thức nền tảng trong 
lĩnh vực kỹ thuật, cơ khí trong lĩnh vực hẹp và ngành rộng để sinh viên có thể tiếp học 
học chuyên ngành hẹp và chuyên sâu hơn. 

Kiến thức chuyên ngành gồm: 37 tín chỉ bao gồm các học phần nhằm cung 
cấp kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành cơ bản trong chuyên ngành hẹp. 

Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ bao gồm các học phần 
cung cấp cho sinh viên khả năng vận dụng kiến thức kỹ thuật và áp dụng qui trình thiết 
kế vào việc tính toán, thiết kế, đề xuất giải pháp để giải quyết một vấn đề kỹ thuật. 

14.2. Nội dung chi tiết 

STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

A Kiến thức giáo dục đại cương + Các học phần GDTC và GDQP-AN 41+11 

1 Triết học 
Mác - Lênin 

Học phần Triết học Mác – 
Lênin là học phần bắt buộc chung, 
dành cho sinh viên năm thứ nhất.  

Học phần cung cấp cho người 
học những kiến thức nền tảng của 
triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở 
nắm vững kiến thức cơ bản, người 
học hình thành thế giới quan khoa 
học, phương pháp luận biện chứng, 
nhân sinh quan đúng đắn; vận dụng 
trong đánh giá, giải quyết các vần 
đề thực tiễn một cách nhân văn, 
hiệu quả, sáng tạo. 

31 14 0 90 3 

2 Kinh tế 
chính trị 
Mác - Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác 
– Lênin là học phần bắt buộc chung 
dành cho sinh viên năm thứ hai.  

Học phần cung cấp cho sinh 
viên một cách có hệ thống các kiến 
thức cơ bản về nền sản xuất hàng 
hóa và tái sản xuất xã hội. Giúp 
sinh viên hiểu rõ về phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, đánh giá 
một cách khách quan về vai trò và 
hạn chế của chủ nghĩa tư bản. Trên 
cơ sở đó, sinh viên hiểu và tin 
tưởng vào đường lối chính sách 
kinh tế của Đảng và Nhà nước ta 

21 9 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, góp phần bồi dưỡng thế giới 
quan phương pháp luận và tư duy 
kinh tế, từ đó giúp sinh viên có khả 
năng nhận thức và giải quyết các 
hiện tượng kinh tế một cách khoa 
học gắn với điều kiện thực tiễn của 
nền kinh tế đất nước. 

3 Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học 

Học phần cung câp cho người 
học những kiến thức cơ bản về giai 
cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân thế giới và giai 
cấp công nhân Việt Nam, về chủ 
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, về cơ cấu xã hội – 
giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 
lớp trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH, về vấn đề dân tộc, tôn giáo, 
gia đình trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH. Trên cơ sở đó, sinh viên 
vận dụng kiến thức đã học để giải 
quyết những vấn đề chính trị - xã 
hội trong cuộc sống; xây dựng bản 
lĩnh chính trị vững vàng và niềm tin 
vào con đường xây dựng, phát triển 
đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

21 9 0 60 2 

4 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Học phần cung cấp kiến thức cơ 
bản về cơ sở hình thành, phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và một hệ 
thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, 
cách mạng, khoa học về những vấn 
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc 
học tập môn học này còn giúp sinh 
viên nâng cao ý thức, lòng tự hào 
dân tộc và thái độ tôn trọng, kính 
yêu lãnh tụ Hồ Chí Minh và là cơ 
sở để tiếp thu kiến thức học phần 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

23 7 0 60 2 

5 Lich sử 
Đảng Cộng 
Sản Việt 
nam 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên những tri thức có tính hệ thống 
về quá trình ra đời của Đảng Cộng 
sản Việt Nam; Nội dung cơ bản, giá 
trị lịch sử của Cương lĩnh chính trị 

22 8 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

đầu tiên của Đảng; Quá trình phát 
triển đường lối và lãnh đạo của 
Đảng trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc giành chính quyền 
(1930 -1975) và đưa cả nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành 
công cuộc đổi mới từ sau ngày 
thống nhất đất nước năm 1975 đến 
nay. 

Trên cơ sở đó, sinh viên nâng 
cao trình độ lý luận chính trị và ý 
thức tôn trọng sự thật khách quan, 
phê phán quan niệm sai trái về lịch 
sử của Đảng, củng cố niềm tin vào 
sự lãnh đạo của Đảng đối với sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam. 

6 Pháp luật đại 
cương 

Cung cấp cho sinh viên những 
nội dung cơ bản về nhà nước và 
pháp luật; hình thành cho sinh viên 
năng lực phân tích, so sánh, đánh 
giá các hành vi trong đời sống xã 
hội theo quy định của pháp luật; có 
thái độ ủng hộ cái đúng, bảo vệ lẽ 
phải, công bằng; xác định trách 
nhiệm của bản thân và truyên 
truyền mọi người cùng thực hiện 
đúng, kịp thời, hiệu quả những quy 
định của pháp luật trong đời sống 
xã hội 

25 5 0 60 2 

7 Tiếng Anh 1 Học phần cung cấp các kiến 
thức về kỹ năng đọc hiểu cơ bản 
kèm với nguồn từ vựng phong phú 
về nhiều chủ đề nhằm giúp sinh 
viên có thể vận dụng vào các công 
việc liên quan đến đọc hiểu tài liệu, 
nắm bắt ý chính, lướt nhanh các chi 
tiết trong tài liệu, suy luận ý nghĩa, 
tư duy logic trong quá trình làm 
việc về sau. Bên cạnh đó, sinh viên 
sẽ được phát triển kỹ năng làm việc 
theo cặp, nhóm, thái độ tích cực, 
chủ động để đáp ứng tốt hơn cho 
công việc của mình. 

45 0 0 90 3 

8 Tiếng Anh 2 Học phần cung cấp các kiến 30 0 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

thức về kỹ năng đọc hiểu cơ bản 
kèm với nguồn từ vựng phong phú 
về chủ đề giúp sinh viên có thể vận 
dụng vào các công việc liên quan 
đến đọc hiểu tài liệu, nắm bắt ý 
chính, lướt nhanh các chi tiết trong 
tài liệu, suy luận ý nghĩa, tư duy 
logic trong quá trình làm việc về 
sau. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được 
phát triển kỹ năng làm việc theo 
cặp, nhóm, thái độ tích cực, chủ 
động để đáp ứng tốt hơn cho công 
việc của mình 

9 Tiếng Anh 3 Sinh viên làm quen với các bài 
khóa từ 200 từ trở lên, các bài hội 
thoại dài hơn, viết các đoạn văn 
khoảng 150 từ, viết thư. Sinh viên 
biết cách giải thích, biện luận đơn 
giản. Sinh viên biết hòa hợp giữa 
chủ từ và động từ, chia động từ ở 
thì hiện tại, quá khứ và tương lai. 
Sinh viên đạt trình độ B1 của chuẩn 
Châu Âu 

30 0 0 60 2 

10 Tiếng Anh 
chuyên 
ngành Công 
nghệ kỹ 
thuật cơ khí  

Đào tạo cho sinh viên đại học 
chuyên ngành cơ khí biết những từ 
ngữ thông dụng trong chuyên 
ngành như: các dụng cụ bằng tay, 
các dụng cụ bằng máy, hình vẽ kĩ 
thuật, các đơn vị đo lường... 

Có thể dịch thuật từ tiếng Anh 
sang tiếng Việt; từ tiếng Việt sang 
tiếng Anh những bài khoá đơn giản, 
những mẫu tin liên quan đến ngành 
cơ khí. Biết sử dụng các giới từ 
thường gặp, sử dụng thông thạo các 
mẫu câu hỏi đáp về người hoặc vật 
liên quan đến chuyên ngành cơ khí 

30 0 0 60 2 

11 Giải tích 1 Học phần giải tích 1 cung cấp 
cho sinh viên các vấn đề cơ bản về 
phép tính vi phân và tích phân hàm 
1 biến, nhiều biến. Cùng với đó là 
các ứng dụng của các phép tính vi 
phân và tích phân trong hình học và 
cơ học 

45 0 0 90 3 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

12 Giải tích 2 Học phần giải tích 2 cung cấp 
cho sinh viên các vấn đề cơ bản về 
tích phân hàm nhiều biến bao gồm: 
tích phân bội; tích phân đường; tích 
phân mặt. Cùng với đó là các ứng 
dụng của các phép tính tích phân 
trong hình học và cơ học. 

45 0 0 90 3 

13 Đại số  Học phần Đại số là môn học cơ 
bản của Toán học cao cấp. Đây là 
một trong những môn học đầu tiên 
của Toán học trừu tượng.Nội dung 
học phần gồm: Ma trận, định thức; 
Hệ phương trình tuyến tính; Không 
gian véc tơ; Ánh xạ tuyến tính 

45 0 0 90 3 

14 Tin học đại 
cương  

Học phần Tin học đại cương 
cung cấp cho sinh viên các khái 
niệm cơ bản về tin học và máy tính, 
các khái niệm cơ bản trong tin học. 

Hướng dẫn sinh viên làm quen 
với hệ điều hành qua các thao tác 
cơ bản với các đối tượng có trên 
màn hình nền như các biểu tượng, 
hộp lệnh của màn hình nền, thanh 
thực đơn Start và thanh tác vụ…  

Hướng dẫn sinh viên cách làm 
việc với chương trình soạn thảo văn 
bản (Microsoft Word) như: nhâp và 
trình bày văn bản, sử dụng các chức 
năng, các thao tác định dạng văn 
bản để sửa chữa, trang trí văn bản 
theo ý muốn của mình. 

Hướng dẫn sinh viên cách làm 
việc với chương trình bảng tính 
điện tử (Microsoft Excel) như: thiết 
lập, trang trí bảng tính… và dựa 
vào một số hàm để viết công thức.  

Hướng dẫn cho sinh viên biết 
cách soạn một file trình diễn với 
các đối tượng và hiệu ứng khác 
nhau. 

15 0 30 60 2 

15 Vật lý đại 
cương 

 

Học phần Vật lí đại cương cung 
cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về cơ học, nhiệt học, điện từ 

21 24 0 90 3 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

học và quang học sóng, nhằm trang 
bị cơ sở vật lí cho việc tiếp thu các 
kiến thức của sinh viên về kỹ thuật. 
Phần cơ học cung cấp cho sinh viên 
các định luật cơ bản của cơ học 
chất điểm, cơ học vật rắn, cơ học 
chất lưu, các định luật bảo toàn. 
Phần nhiệt học cung cấp kiến thức 
về chuyển động nhiệt phân tử, các 
nguyên lý cơ bản của nhiệt động 
lực học. Phần điện học cung cấp 
các kiến thức cơ bản về qui luật của 
các hiện tượng điện và từ, các tính 
chất vật lý của trường điện từ. Phần 
quang học cung cấp các kiến thức 
cơ bản về giao thoa, nhiễu xạ, sự 
phân cực ánh sáng do khúc xạ và 
phản xạ. 

Học phần góp phần phát triển 
cho sinh viên năng lực vận dụng 
các kiến thức bổ trợ một cách linh 
hoạt và chặt chẽ, biết vận dụng lý 
thuyết vào trong đời sống, kỹ thuật, 
năng luận suy luận logic, năng lực 
giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, 
năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

16 Thí nghiệm 
vật lý 

Học phần trang bị cho người 
học lý thuyết cơ bản về phép đo và 
sai số trong thí nghiệm Vật lý, các 
bài thí nghiệm về Cơ học chất 
điểm, Cơ học hệ chất điểm – Vật 
rắn, Cơ học chất lưu, Động học 
phân tử, Nhiệt động lực học, 
Trường tĩnh điện, Từ trường của 
dòng điện không đổi, Điện từ 
trường biến thiên, Quang học sóng 

0 0 30 30 1 

17 Xác suất 
thống kê B 

Xác suất thống kê là môn học 
cơ sở cho tất cả các ngành học. 
Khác với các môn Toán khác, đối 
tượng nghiên cứu của xác suất 
thống kê là các hiện tượng ngẫu 
nhiên mà chúng ta thường gặp 
trong tự nhiên và xã hội. 

Lý thuyết xác suất thống kê 
toán học được xây dựng trên các 

30 0 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

công cụ toán học hiện đại như Giải 
tích hàm, Lý thuyết độ đo. Nhưng 
khác với một số môn toán học trừu 
tượng, lý thuyết xác suất và thống 
kê toán học lại gắn liền với các bài 
toán thực tế và có nhiều ứng dụng 
trong nhiều lĩnh vực khoa học khác 
nhau. 

Nội dung cụ thể của môn học 
gồm hai phần chính: 

+ Phần I: Xác suất cung cấp các 
khái niệm cơ bản của lý thuyết xác 
suất như: phép thử, không gian các 
biến cố sơ cấp, biến cố, xác suất 
của biến cố và các phương pháp 
tính xác suất của biến cố; khái niệm 
và phân loại biến ngẫu nhiên; các 
tham số đặc trưng của đại lượng 
ngẫu nhiên; các phân phối xác suất 
thông dụng như phân phối nhị thức, 
phân phối Poisson, phân phối siêu 
bội, phân biến ngẫu nhiên và các 
định lý giới hạn, luật số lớn. 

+ Phần II: Thống kê nêu các 
khái niệm cơ bản như khái niệm 
mẫu ngẫu nhiên, các số đặc trưng 
của mẫu; phương pháp tính các 
tham số đặc trưng của mẫu; phương 
pháp ước lượng các số đặc trưng 
của tổng thể; phương pháp kiểm 
định giả thiết thống kê. 

18 Phương 
pháp tính 

Học phần này cung cấp cho 
sinh viên các kiến thức về: Các loại 
sai số. Khái niệm về số gần đúng. 
Sai số tính toán. Bài toán ngược 
của sai số tính toán. Đa thức nội 
suy Lagrăng với mốc không cách 
đều và mốc cách đều.  

- Xây dựng công thức nội suy 
bằng sai phân (Công thức nội suy 
Newton (tiến, lùi); Công thức 
Gausse (tiến, lùi)). Đạo hàm bằng 
số (nhờ đa thức nội suy Lagrange, 
phương pháp hệ số bất định, 

30 0 0 60 2 



 

13 

 

STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

phương pháp sai phân). 

-Tích phân bằng số (nhờ công 
thức hình thang; Công thức Sim 
sơn (hay công thức Parabol); Công 
thức Newton - Côtet; Công thức 
Trêbưsép; Công thức Gao xơ). Tính 
giá trị đa thức bằng sơ đồ Hoocner. 

- Giải gần đúng phương trình 
đại số và siêu việt (Giới thiệu; Tách 
nghiệm; Tách nghiệm cho phương 
trình đại số; Chính xác hóa 
nghiệm). Hệ phương trình đại số 
tuyến tính. 

- Giải hệ phương trình đại số 
tuyến tính bằng phương pháp 
Cramer; phương pháp Gausse. 

- Giải hệ phương trình đại số 
tuyến tính bằng phương pháp lặp 
đơn; phương pháp Gausse - Siedel. 
Khái niệm (Bài toán Cauchy, bài 
toán biên, phương pháp giải bài 
toán phương trình vi phân). Giải bài 
toán Cauchy bằng phương pháp 
giải tích. Giải bài toán Cauchy bằng 
phương pháp số. 

Đây cũng là một học phần toán 
học ứng dụng, cung cấp những khái 
niệm và những phương pháp cơ bản 
để giải quyết các bài toán giải tích 
số thường gặp trong toán học và 
trong thục tiễn cuộc sống 

19 Giáo dục thể 
chất 1 

Học phần GDTC 1 dành cho 
sinh viên trình độ đại học, bao gồm 
các bài tập rèn luyện thể chất, nhằm 
mục đích củng cố ổn định sức khoẻ, 
trang bị cho người tập những kỹ 
năng vận động cơ bản như: Thể dục 
tay không, bài thể dục động tác liên 
hoàn, nhảy dây và thông qua luyện 
tập phát triển được năng lực rèn 
luyện thể chất, có khả năng tự rèn 
luyện thân thể, biết phương pháp 
nghiên cứu lựa chọn tập luyện các 
môn thể thao phù hợp với nhu cầu 

0 0 30 30 1 



 

14 

 

STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

của bản thân, hình thành những 
phẩm chất đạo đức tốt, góp phần 
đào tạo người sinh viên trong nhà 
trường chuyên nghiệp có đạo đức, 
có trình độ văn hóa, chuyên môn 
nghiệp vụ cao, có năng lực tư duy 
sáng tạo, có sức khỏe tốt, có khả 
năng thích nghi với các môi trường 
làm việc khác nhau 

20 Giáo dục thể 
chất 2 

Học phần GDTC 2 bao gồm các 
bài tập rèn luyện thể chất, nhằm 
mục đích củng cố ổn định sức khoẻ, 
trang bị cho người học những kiến 
thức cơ bản về môn Bóng chuyền 
như: Kỹ - chiến thuật, phương pháp 
tổ chức thi đấu và trọng tài. 

0 0 30 30 1 

21 Giáo dục thể 
chất 3 

Học phần GDTC 3 bao gồm các 
bài tập rèn luyện thể chất, nhằm 
mục đích củng cố ổn định sức khoẻ, 
trang bị cho người học những kiến 
thức cơ bản về môn Cầu lông như: 
kỹ - chiến thuật, phương pháp tổ 
chức thi đấu và trọng tài. 

0 0 30 30 1 

22 Giáo dục 
quốc phòng-
An ninh 

 

Sinh viên có kiến thức cơ bản 
về quan điểm của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về quốc 
phòng và an ninh; xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân, xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân; bổ sung kiến thức 
về phòng thủ dân sự và kỹ năng 
quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa 
vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo 
vệ Tổ quốc. 

Sau khi học xong chương trình 
giáo dục quốc phòng và an ninh 
sinh viên có hiểu biết cơ bản về chủ 
trương, đường lối quốc phòng, an 
ninh của Đảng, Nhà nước về xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã 
hội. Nắm được kiến thức cơ bản về 

90 0 75 188 8 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

công tác quốc phòng và an ninh 
trong tình hình mới. Thực hiện 
được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, 
chiến thuật quân sự cấp trung đội, 
biết sử dụng súng tiểu liên AK và 
một số loại vũ khí bộ binh thường 
dùng 

B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 94 

B1 Kiến thức cơ sở ngành 47 

23 Hình họa-Vẽ 
kỹ thuật 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên những quy tắc cơ bản để xây 
dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: Các 
tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ 
thuật, các kỹ thuật cơ bản của hình 
học hoạ hình, các nguyên tắc biểu 
diễn không gian hình học, các phép 
biến đổi, sự hình thành giao tuyến 
của các mặt, ..., các yếu tố cơ bản 
của bản vẽ kỹ thuật: Điểm, đường, 
hình chiếu, hình cắt, các loại bản vẽ 
chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN 
và ISO 

45 0 0 90 3 

24 Cơ lý thuyết Học phần có 3 phần kiến thức: 
Phần Tĩnh học, Phần động học, 
phần động lực học.  

- Phần tĩnh học: cung cấp lý 
thuyết và các bài toán về cần bằng 
tĩnh học của các hệ lực, các bài 
toán đòn vật lật, bài toán ma sát, bài 
toán trọng tâm trong kỹ thuật… 

- Phần động học: trình bày lý 
thuyết và các bài toán chuyển động 
cơ bản của vật, các chuyển động 
tổng hợp, chuyển động song phẳng. 

- Phần động lực học: hiểu được 
các bài toán cơ bản của động lực 
học, các định lý cơ bản và ứng 
dụng; Áp dụng các nguyên lý di 
chuyển khả dĩ, nguyên lý 
D’Alembert, Lagrange giải quyết 
các bài toán động lực học. 

40 5 0 90 3 

25 Sức bền vật 
liệu 

Nội dung học phần gồm sáu 
chương: Các khái niệm cơ bản; 

45 0 0 90 3 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

Thanh chịu kéo – nén đúng tâm; 
Thanh chịu uống phẳng; Thanh 
chịu xoắn thuần túy; Thanh chịu 
lực phức tạp; Ổn định của thanh 
thẳng chịu nén 

26 Kỹ thuật 
điện 

Cung cấp kiến thức cơ bản về 
mạch điện, các phương pháp phân 
tích mạch điện một chiều, mạch 
điện xoay chiều một pha và mạch 
điện xoay chiều ba pha. Đồng thời 
cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý 
hoạt động của các loại máy điện 
như máy biến áp, máy điện không 
đồng bộ, máy điện đồng bộ 

30 0 0 60 2 

27 Kỹ thuật 
điện tử 

Học phần cung cấp các kiến 
thức cơ bản về kỹ thuật điện tử . 
Trình bày cấu tạo, ký hiệu, nguyên 
lý hoạt động, các đặc tính cơ bản 
của các linh kiện điện tử như diode, 
BJT, OP-AMP,… Ứng dụng các 
linh kiện trong mạch khuếch đại tín 
hiệu nhỏ, mạch khuếch đại thuật 
toán, các mạch cơ bản của kỹ thuật 
xung - số, các mạch nguồn và ổn 
áp…. 

30 0 0 60 2 

28 Kỹ thuật 
nhiệt 

Học phần gồm có hai phần, bao 
gồm 7 chương được trình bày một 
cách logic, gồm các khái niệm, lý 
thuyết, các kiến thức về nhiệt động 
kỹ thuật và truyền nhiệt.  

- Nhiệt động kỹ thuật: Các khái 
niệm cơ bản và phương trình trạng 
thái của môi chất ở thể khí; Quá 
trình nhiệt động của chất môi giới; 
Định luật về nhiệt động; Hơi nước 
và các chu trình thiết bị làm lạnh. 

- Truyền nhiệt: Các khái niệm 
cơ bản về truyền và dẫn nhiệt; Trao 
đổi nhiệt đối lưu và bức xạ; Truyền 
nhiệt và thiết bị nhiệt. 

30 0 0 60 2 

29 Thủy khí và 
máy thủy 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên kiến thức căn bản về cấu tạo, 
nguyên lý vận hành, những qui luật 

30 0 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

khí cân bằng và chuyển động của chất 
khí, chất lỏng. Đồng thời ứng dụng 
những kiến thức đó để tính toán 
thiết kế, lắp đặt một số máy thuỷ 
khí như: bơm, quạt và đường ống 

30 Dung sai và 
Kỹ thuật đo 

Học phần giới thiệu những khái 
niệm cơ bản về dung sai và lắp 
ghép, sai số gia công các thông số 
hình học của chi tiết; Dung sai và 
lắp ghép các mối ghép thông dụng 
trong ngành chế tạo máy. Phương 
pháp giải bài toán chuỗi kích thước; 
các phương pháp và nguyên tắc cơ 
bản trong khi đo và phương pháp 
đo các thông số cơ bản của chi tiết 
trong cơ khí. Những vấn đề liên 
quan đến lý thuyết sai số và phương 
pháp xử lý số liệu thực nghiệm 

45 0 0 90 3 

31 Vẽ cơ khí Hoc phần Vẽ cơ khí trang bị 
cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ 
thuật cơ khí những kiến thức về qui 
ước vẽ các mối ghép, bánh răng, lò 
xo. Bên cạnh đó, học phần cũng 
trang bị cho sinh viên các kiến thức 
liên quan đến vẽ chi tiết cơ khí trên 
bảng vẽ chi tiết cũng như bản vẽ 
lắp. Học gồm 4 chương: chương 1: 
vẽ quy ước các mối ghép; chương 
2: vẽ quy ước bánh răng, lò xo; 
chương 3: bản vẽ chi tiết; chương 
4: bản vẽ lắp 

30 0 30 90 3 

32 Vật liệu kỹ 
thuật 

Học phần này trình bày các 
kiến thức cơ bản về các loại vật liệu 
kim loại thông dụng trong lĩnh vực 
kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí 
nói riêng, các dạng công nghệ nhiệt 
luyện chủ yếu. Trong đó, công nghệ 
nhiệt luyện nhằm trang bị lý thuyết 
cơ bản của từng phương pháp nhiệt 
luyện cụ thể và tác dụng của nó đối 
với các sản phẩm cơ khí. Phần vật 
liệu phi kim loại sẽ cung cấp những 
kiên thức thiết yếu về vật liệu 
composit, ceramic, polyme, thuỷ 
tinh, cao su, bê tông, ... cũng như 

45 0 0 60 3 



 

18 

 

STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

lĩnh vực áp dụng của chúng. 

33 Nguyên lý 
máy 

Học phần trang bị cho người 
học những kiến thức cơ bản về cấu 
trúc cơ cấu, động học, lực học và 
động lực học cơ cấu, phân tích và 
tổng hợp cơ cấu, sử dụng máy tính 
để tính toán động học và động lực 
học cơ cấu; nhằm giúp cho người 
học có khả năng phân tích và lựa 
chọn các cơ cấu hợp lý trong quá 
trình thiết kế máy. 

45 0 0 90 3 

34 Thiết kế 
máy 1 

Những đề cơ bản trong thiết kế 
máy và chi tiết máy. Đại cương về 
thiết kế máy và chi tiết máy. Các 
chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm 
việc của chi tiết máy. Độ tin cậy 
của máy và chi tiết máy.  

Tính toán, thiết kế các hệ thống 
truyền động cơ khí: truyền động 
bánh răng, truyền động trục vít, 
truyền động xích, truyền động đai 

45 0 0 90 3 

35 Thiết kế 
máy 2 

Học phần gồm 4 chương, cung 
cấp cho sinh viên những kiến thức 
về các qui ước vẽ các mối ghép, 
bánh răng, lò xò, bản vẽ chi tiết và 
bản vẽ lắp. Bên cạnh đó, học phần 
còn cung cấp cho sinh viên kĩ năng 
sử dụng phần mềm vẽ đồ thị nội lực 
cho trục và làm việc nhóm. 

25 5 0 60 2 

36 Đồ án Thiết 
kế máy 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về ứng 
dụng, sử dụng các tài liệu, tiêu 
chuẩn vẽ kỹ thuật của ngành cơ khí 
bao gồm: cách vẽ qui ước các mối 
ghép, cách vẽ qui ước các chi tiết 
điển hình, bản vẽ chi tiết máy và 
bản vẽ lắp 

0 0 45 90 1 

37 Lý thuyết 
điều khiển 
tự động 

Nội dung môn học bao gồm: 

-Các khái niệm cơ bản về hệ 
thống và hệ thống điều khiển tự 
động. 

-Công cụ toán học, mô hình 
toán học, phương pháp mô hình hóa 

30 0 0 60 2 



 

19 

 

STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

toán học một hệ thống bằng các 
phương trình vi phân, hàm truyền 
đạt, hàm trạng thái… 

-Phương pháp thiết kế ổn định 
cho hệ thống trong miền thời gian . 

-Ứng dụng các phương pháp để 
thiết kế các bộ điều khiển tự động 
điển hình. 

-Mô phỏng hệ thống bằng các 
công cụ trên máy tính. 

Học phần sẽ cung cấp cho sinh 
viên các khái niệm cơ bản về hệ 
thống điều khiển tự động. Học phần 
nghiên cứu hệ thống trên cơ sở toán 
học, chính vì vậy công cụ toán học 
cần thiết sẽ được trang bị cho sinh 
viên. Trên cơ sở toán học đó, sinh 
viên tiến hành nghiên cứu các 
phương pháp mô tả hệ thống bằng 
mô hình toán học, tính toán các 
thông số của hệ thống trong miền 
thời gian, tiến hành kiểm tra và 
thiết kế hệ thống theo các tiêu 
chuẩn ổn định. Sau khi học xong 
các phần đó, sinh viên sẽ được 
nghiên cứu các phương pháp thiết 
kế bộ điều khiển và sử dụng công 
cụ Matlab để mô phỏng hệ thống. 
Với các kiến thức được trang bị, 
sinh viên có thể tự tin thiết kế các 
hệ thống điều khiển tự động trong 
thực tế. 

38 Kỹ thuật an 
toàn 

Những vấn đề cơ bản về khoa 
học bảo hộ lao động; Luật pháp về 
bảo hộ lao động; Kỹ thuật vệ sinh 
lao động; Kỹ thuật an toàn lao 
động; Kỹ thuật phòng chống cháy, 
nổ; Bảo hộ lao động trong doanh 
nghiệp. 

30 0 0 60 2 

39 Thực tập Cơ 
khí đại 
cương 1 

 Cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức và kỹ năng cơ bản trong 
công nghệ gia công cơ khí với các 
dụng cụ cầm tay và một số thiết bị 
gia công đơn giản: vạch dấu, đục, 

0 0 60 60 2(TT tại 
xưởng) 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

giũa, cưa cắt, khoan, cắt ren và giúp 
các học sinh có được các kỹ năng, 
thao tác cơ bản của quá trình giũa. 
Thực hiện các bài tập giũa căn bản.   

Giúp cho sinh viên biết được 
các mối ghép về hàn, các phương 
pháp hàn cơ bản. Phân biệt các 
phương pháp hàn, nguyên lý cấu 
tạo và làm việc của các thiết bị hàn 
điện. Thực hiện một số bài tập hàn 
điện cơ bản. 

40 Thực tập Cơ 
khí đại 
cương 2 

Sinh viên nắm được nguyên lý 
cơ bản của quá trình hàn hơi, 
nguyên lý cấu tạo và làm việc của 
các thiết bị hàn hơi. Thực hiện một 
số bài tập hàn hơi cơ bản. 

Sinh viên thực hiện thành thạo 
các thao tác cơ bản trên các máy 
tiện, máy phay và máy bào. Đồng 
thời qua đó giúp SV củng cố kiến 
thức lý thuyết đã học. 

0 0 60 60 2(TT tại 
xưởng) 

Các học phần tự chọn 1: chọn 1 trong 2 học phần 2 

41 Môi trường 
và con người 

Học phần này đề cập đến: các 
khái niệm và thành phần của môi 
trường, cơ sở sinh thái học và sinh 
thái ứng dụng trong đời sống; sản 
xuất, dân số học, tài nguyên thiên 
nhiên, ô nhiễm môi trường và các 
nguyên tắc để phát triển bền vững 

20 0 10 60 2 

42 Phương 
pháp Nghiên 
cứu khoa 
học 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về 
nghiên cứu khoa học như: các khái 
niệm cơ bản; các phương pháp 
nghiên cứu khoa học; trình tự 
nghiên cứu; viết, công bố và đánh 
giá kết quả nghiên cứu khoa học; 
hướng dẫn cho sinh viên thực hiện 
đồ án tốt nghiệp.  

30 0 0 60 2 

Các học phần tự chọn 2: chọn 1 trong 3 học phần 2 

43 Quản trị 
doanh 
nghiệp 

Học phần cung cấp cho người 
học những kiến thức cơ bản về 
quản trị doanh nghiệp, cách thức 
quản trị một số nội dung trong 

30 0 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

doanh nghiệp, để người học hiểu 
biết về nguyên tắc, cách thức quản 
trị, vận dụng một cách tốt nhất vào 
doanh nghiệp khi thực hiện vai trò 
là nhân viên quản lý kinh tế, tài 
chính của doanh nghiệp. Tham mưu 
cho giám đốc hoặc người trực tiếp 
quản lý doanh nghiệp về phương 
pháp, hình thức, biện pháp quản trị 
doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất 

44 Khởi tạo 
doanh 
nghiệp 

Học phần này gồm những vấn 
đề cơ bản về kinh doanh và khởi 
tạo doanh nghiệp. Học phần này 
nghiên cứu cách thức thành lập các 
loại hình doanh nghiệp và các điều 
kiện cần thiết để có thể khởi sự 
kinh doanh một cách thành công 
như: vốn, giá thành, giá bán, 
thuế,…. 

30 0 0 60 2 

45 Tổ chức sản 
xuất cơ khí 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên những vấn đề chung về sản 
xuất cơ khí; Tổ chức sản xuất; Bố 
trí sản xuất; Quản lý kỹ thuật. 

30 0 0 60 2 

B2 Kiến thức ngành 37 

46 Công nghệ 
chế tạo phôi 

Cung cấp kiến thức cơ bản về 
các phương pháp gia công chế tạo 
phôi bằng phương pháp đúc. Các 
phương pháp gia công kim loại 
bằng áp lực. Các phương pháp hàn 
kim loại 

30 0 0 60 2 

47 Nguyên lý 
và dụng cụ 
cắt 

Cơ sở lý luận về cắt gọt kim 
loại, các yếu tố cơ bản của dụng cụ 
cắt kim loại. Biến dạng và ma sát 
khi cắt kim loại. Lực cắt, sự mài 
mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt. 
Cơ sở tính và chọn chế độ cắt hợp 
lý. Đặc trưng các phương pháp gia 
công cắt gọt 

30 0 0 60 2 

48 Động cơ đốt 
trong 

Môn học Động cơ đốt trong bao 
gồm 7 chương và nội dung của môn 
học này bao gồm các kiến thức cơ 
bản về nguyên lý làm việc của các 
loại động cơ đốt trong xăng, dầu, 2 

30 0 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

kỳ, 4 kỳ, đồ thị chỉ thị. So sánh các 
loại động cơ, ưu nhược điểm từng 
loại và xu hướng phát triển hiện 
nay. Sau phần kiến thức tổng quát 
của động cơ, sinh viên sẽ được học 
cụ thể về công dụng, điều kiện làm 
việc, vật liệu chế tạo, kết cấu và 
tính toán các cơ cấu và hệ thống 
trên động cơ đốt trong bao gồm: cơ 
cấu trục khuỷu thanh truyền, bánh 
đà, hệ thống phân phối khí, hệ 
thống bôi trơn, hệ thống làm mát, 
hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng, 
dầu, ga 

49 Máy công cụ Học phần Máy công cụ bao 
gồm 2 phần: 

Phần 1 sẽ giới thiệu cho sinh 
viên các kiến thức tổng quát về 
động học của máy công cụ, nguyên 
lý làm việc và cấu tạo của các cơ 
cấu truyền dẫn thường dùng trong 
các máy công cụ. Phần này cũng 
cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về nguyên lý hoạt 
động, ký hiệu, các chuyển động 
trong máy, các xích truyền động, sơ 
đồ động học, cấu tạo và khả năng 
công nghệ của các loại máy công 
cụ như: Máy tiện, máy phay…. 
Đồng thời cũng rèn luyện cho sinh 
viên các kĩ năng tính toán, thiết kế 
trong kỹ thuật. 

Phần 2 sẽ giới thiệu cho SV các 
kiến thức cơ bản để thiết kế một 
máy công cụ mới, cách xác định 
các thông số cơ bản của máy, các 
bước để thiết kế sơ đồ kết cấu động 
học và sơ đồ động học của máy, 
tính toán trục chính, thiết kế hệ 
thống điều khiển cơ khí… 

45 0 0 90 3 

50 Công nghệ 
chế tạo máy 
1 

Những khái niệm và định nghĩa 
cơ bản về sản phẩm, phôi, quá trình 
sản xuất, quá trình công nghệ và 
các thành phần. Các vấn đề liên 
quan đến sai số gia công, các biện 

43 2 0 90 3 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

pháp khắc phục để nâng cao độ 
chính xác gia công và chất lượng bề 
mặt của sản phẩm. Lý thuyết chọn 
chuẩn và gia công bằng cắt gọt 
nhằm độ chính xác và năng suất sản 
xuất. Đặc trưng các phương pháp 
gia công các bề mặt. Trình tự thiết 
kế quy trình công nghệ gia công cơ 

51 Công nghệ 
chế tạo máy 
2 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức như: Phân 
loại đối tượng sản xuất, đây là cơ 
sở để tiêu chuẩn hóa quá trình công 
nghệ. Quy trình công nghệ gia công 
một số chi tiết điển hình như: Chi 
tiết dạng trục, dạng hộp, dạng bạc, 
dạng càng. Thiết kế qui trình công 
nghệ lắp ráp hợp lý, các biện pháp 
kỹ thuật và tổ chức lắp ráp nhằm 
đảm bảo tính năng kỹ thuật của sản 
phẩm, nâng cao năng suất lắp ráp 
góp phần hạ giá thành sản phẩm 

45 0 0 90 3 

52 Đồ án Công 
nghệ chế tạo 
máy 

Phân tích chi tiết gia công. Xác 
định dạng sản xuất phương pháp 
chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi 
tiết lồng phôi. Thiết kế quy trình 
công nghệ gia công chi tiết. Tính 
toán lượng dư và chế độ cắt, thời 
gian gia công cơ bản cho các 
nguyên công. Thiết kế một đồ gá 
gia công cho một nguyên công cụ 
thể 

0 0 45 45 1 

53 Trang bị 
điện công 
nghiệp 

Học phần sẽ trang bị cho sinh 
viên các kiến thức về cấu tạo và 
nguyên lý làm việc, ứng dụng của 
các loại khí cụ điện. Biết cấu tạo 
nguyên lý làm việc và thiết kế các 
sơ đồ điều khiển các loại động cơ 3 
pha, 1 pha, 1 chiều. Biết được 
nguyên lý làm việc của sơ đồ động 
lực và sơ đồ điều khiển các máy cắt 
gọt kim loại.  

30 0 0 60 2 

54 Điều khiển 
thủy khí và 
lập trình 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên ác khái niệm và các phương 
pháp điều khiển logic. Giới thiệu 

30 0 0 60 2 



 

24 

 

STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

PLC các phương pháp thiết kế hệ thống 
điều khiển tự động thủy lực-khí 
nén, điện khí nén. Trình bày tập 
lệnh điều khiển PLC và ứng dụng 
bộ điều khiển lập trình PLC trong 
thiết kế hệ thống tự động có sử 
dụng khí nén, thủy lực… 

55 Robot công 
nghiệp 

Học phần gồm 5 chương, trình 
bày các kiến thức cơ bản về robot 
công nghiệp: Nghiên cứu cấu tạo, 
các thành phần chính của robot; 
Các phép biến đổi thuần nhất; Xác 
lập hệ phương trình động học và 
giải hệ phương trình động học của 
robot; nghiên cứu các ngôn ngữ lập 
trình điều khiển robot và thiết kế 
mô phỏng robot trên máy tính. 

30 0 30 90 3 

56 Tự động hoá 
quá trình sản 
xuất 

Trang bị cho sinh viên các kiến 
thức về tự động hóa quá trình sản 
xuất; các thiết bị cơ bản của hệ 
thống sản xuất tự động; các hệ 
thống vận chuyển, lưu trữ, cấp phôi 
tự động; các hệ thống kiểm tra và 
lắp rắp tự động; các hệ thống sản 
xuất hiện đại. 

30 0 0 60 2 

57 Công nghệ 
CAD/CAM/
CNC 

Học phần này trang bị cho sinh 
viên những kiến thức về công nghệ 
CAD/CAM, máy công cụ CNC, các 
mã lệnh, khối lên và chương trình 
CNC để gia công chi tiết cơ khí 
trên máy tiện và máy phay CNC. 
Bên cạnh đó, sinh viên cũng được 
trong bị những kiến thức, kỹ năng 
sử dụng phần mềm MASTERCAM 
và vận hành gia công trên máy 
phay và tiện CNC 

30 0 30 90 3 

58 Thực tập kỹ 
thuật  

Sinh viên nắm được nguyên lý 
cơ bản của quá trình hàn hơi, 
nguyên lý cấu tạo và làm việc của 
các thiết bị hàn hơi. Thực hiện một 
số bài tập hàn hơi cơ bản. 

Sinh viên thực hiện thành thạo 
các thao tác cơ bản trên các máy 
tiện, máy phay và máy bào. Đồng 

0 0 120 120 4 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

thời qua đó giúp SV củng cố kiến 
thức lý thuyết đã học 

Các học phần tự chọn 3: chọn 1 trong 4 học phần 2 

59 Máy nâng 
chuyển 

Giới thiệu tổng quan về máy 
nâng chuyển và các thông số cơ bản 
của chúng cũng như các chế độ làm 
việc của máy trục. Cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức cơ bản 
về các bộ phận trong máy nâng: cáp 
thép, ròng rọc, palăng cáp, tang, các 
bộ phận trong máy nâng….và các 
thiết bị dừng và phanh: thiết bị 
dùng bánh cóc, các loại phanh đai, 
phanh điện từ…  

 Trình bày một số thiết bị 
nâng thông dụng: các loại kích, cầu 
trục, cổng trục…và máy vận 
chuyển liên tục 

30 0 0 60 2 

60 Thiết kế nhà 
máy cơ khí 

Học phần này trình bày các 
kiến thức về tổ chức nhà xưởng 
trong sản xuất cơ khí, bố trí máy 
móc, thiết bị trong phân xưởng, sắp 
xếp các phân xưởng trong nhà máy. 
Cơ sở thiết kế dây chuyển sản xuất. 
Phân tích kinh tế trong thiết kế. 
Dòng vận chuyển nguyên vật liệu. 
Thiết kế phân xưởng dây chuyền 
sản xuất. 

30 0 0 60 2 

61 Bảo trì và bảo 
dưỡng công 
nghiệp  

Học phần cung cấp các kiến 
thức về các nguyên tắc về bảo trì, 
bảo dưỡng các thiết bị máy móc 
cũng như các hệ thống máy trong 
công nghiệp, hiểu được các qui 
trình công nghệ tháo lắp cũng như 
việc sửa chữa và phục hồi các chi 
tiết máy. Ngoài ra, học phần cung 
cấp cho người học khả năng lãnh 
đạo, kết hợp với kiến thức chuyên 
môn để có thể giải quyết các vấn đề 
về lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, 
quản lý và điều hành công tác bảo 
trì nhằm duy trì sản xuất liên tục, 
chất lượng, hiệu quả, an toàn và 
phù hợp yêu cầu về thực tế hiện 

30 0 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

nay đáp ứng với công nghệ 4.0 

62 Cơ sở lọc – hóa 
dầu 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên kiến thức về nguồn gốc, sự 
hình thành, đặc tính của dầu mỏ và 
khí thiên nhiên, các quá trình biến 
đổi hóa học và xúc tác sử dụng 
trong chế biến dầu mỏ và khí thiên 
nhiên. 

25 5 0 60 2 

Các học phần tự chọn 4: chọn 1 trong 4 học phần 2 

63 Các phương 
pháp gia công 
đặc biệt 

Giới thiệu, phân loại các 
phương pháp gia công đặc biệt của 
từng nhóm gia công sử dụng Cơ – 
Điện – Nhiệt – Hóa. Qua đó hiểu rõ 
được nguyên lý hoạt động và đặc 
trưng các phương pháp gia công 
đặc biệt, nắm vững tính ưu việt của 
từng phương pháp gia công, khả 
năng công nghệ và ứng dụng của 
từng phương pháp vào sản xuất 
thực tế. 

28 2 0 60 2 

64 Kỹ thuật lập 
trình vi điều 
khiển 

Cung cấp các kiến thức cơ bản 
về cấu trúc vi xử lý, vi điều khiển, 
các kỹ năng cơ bản trong lập trình 
C cho vi điều khiển nói chung và vi 
điều khiển PIC nói riêng. 

30 0 0 60 2 

65 Công nghệ 
khuôn mẫu 

Cung cấp các kiến thức cơ bản 
về: sơ lược về nhựa và một số công 
nghệ tạo sản phẩm nhựa. Trình bày 
cấu tạo cơ bản của khuôn ép phun 
nhựa. Cơ sở thiết kế các chi tiết cơ 
bản, hệ thống dẫn nhựa, hệ thống 
điều khiển nhiệt độ khuôn, hệ thống 
ty đẩy sản phẩm. Giới thiệu ứng 
dụng công nghệ CAD/CAM/CAE 
trong thiết kế, lập trình gia công 
khuôn mẫu và công nghệ CAE 
trong phân tích dòng chảy vật liệu 

30 0 0 60 2 

66 Thiết bị chế 
biến dầu mỏ 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên kiến thức về nguyên liêu, sản 
phẩm, cơ sở lý thuyết, cấu tạo và 
vận hành thiết bị của các quá trình 
chế biến trong lọc – hóa dầu, gồm: 
chưng luyện, cracking, reforming, 

25 5 0 60 2 
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STT Học phần Nội dung cần đạt được của từng 
học phần 

Khối lượng kiến thức Ghi chú/ 
Tín chỉ 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận 

Thực 
hành/ 
Thực 
tập 

Tự 
học 

ankyl hóa, isome hóa, 
hydrocracking, hấp thụ, hấp phụ. 
Qua đó sinh viên có thể vận hành, 
bảo trì và sửa chữa các thiết bị của 
các quá trình chế biến dầu mỏ. 

B3 Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp 10 

67 Thực tập tốt 
nghiệp (6 tuần) 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên làm quen với tổ chức sản suất 
trong lĩnh vực cơ khí. SV thực tập 
những công việc phù hợp, chủ yếu 
là dây chuyền sản xuất cho một sản 
phẩm nào đó (như: dây chuyền lắp 
ráp, quy trình kiểm tra chất lượng 
sản phẩm...) tại đơn vị thực tập có 
liên quan đến ngành học hoặc một 
sản phẩm cơ khí sản xuất tại xưởng 
thực tập (từ quá trình đúc- rèn-gò-
hàn, cắt kim loại-gia công cắt gọt-
nguội cơ khí...). Đồng thời cũng tìm 
hiểu và biết các công tác kỹ thuật, 
quản lý kỹ thuật trong nhà máy cơ 
khí, biết được các dây chuyền sản 
xuất khác. Giúp cho SV có các quy 
trình công nghệ và các số liệu cụ 
thể để làm Đồ án tốt nghiệp 

0 0 135 135 3 

68 Đồ án tốt 
nghiệp (15 
tuần) 

Học phần cung cấp cho sinh 
viên làm quen với tổ chức sản suất 
trong lĩnh vực cơ khí. SV thực tập 
những công việc phù hợp, chủ yếu 
là dây chuyền sản xuất cho một sản 
phẩm nào đó (như: dây chuyền lắp 
ráp, quy trình kiểm tra chất lượng 
sản phẩm...) tại đơn vị thực tập có 
liên quan đến ngành học hoặc một 
sản phẩm cơ khí sản xuất tại xưởng 
thực tập (từ quá trình đúc- rèn-gò-
hàn, cắt kim loại-gia công cắt gọt-
nguội cơ khí...). Đồng thời cũng tìm 
hiểu và biết các công tác kỹ thuật, 
quản lý kỹ thuật trong nhà máy cơ 
khí, biết được các dây chuyền sản 
xuất khác. Giúp cho SV có các quy 
trình công nghệ và các số liệu cụ 
thể để làm Đồ án tốt nghiệp 

0 0 315 315 7 
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15. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo 

TT 

Mã 
HP Tên học phần 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A Kiến thức giáo dục đại cương 

A1 Lý luận chính trị 

1 1 Triết học Mác - Lênin X     X    X  

2 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X     X    X X 

3 3 Chủ nghĩa xã hội học X          X 

4 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh      X  X  X X 

5 5 
Lich sử Đảng Cộng Sản Việt 
nam 

     X  X  X X 

A2 Khoa học xã hội 

6 6 Pháp luật đại cương X     X  X  X X 

A3 Ngoại ngữ 

7 7 Tiếng Anh 1 X     X   X X  

8 8 Tiếng Anh 2 X     X   X X  

9 9 Tiếng Anh 3 X     X   X X  

10 10 
Tiếng Anh chuyên ngành 
CNKT Cơ khí 

X       X X X  

A4 Toán- Tin học- Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường 

11 11 Giải tích 1 X     X X X  X X 

12 12 Giải tích 2 X  X   X X X  X X 

13 13 Đại số X 
    

X 
 

X 
 

X 
 

14 14 Tin học đại cương X  X X   X X  X  

15 15 Vật lý đại cương X X    X X X  X  

16 16 Thí nghiệm vật lý X  X   X  X  X X 

17 17 Xác suất thống kê B X     X  X  X  

18 18 Phương pháp tính X     X  X  X  

A5 Giáo dục thể chất 

19 19 Giáo dục thể chất 1      X  X  X X 

20 20 Giáo dục thể chất 2      X  X  X X 

21 21 Giáo dục thể chất 3      X  X  X X 

A6 Giáo dục quốc phòng-An ninh 
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TT 

Mã 
HP Tên học phần 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 22 
Giáo dục quốc phòng-An 
ninh 

     X  X  X X 

B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

B1 Kiến thức cơ sở ngành 

23 23 Hình họa-Vẽ kỹ thuật  X X X  X   X X X 

24 24 Cơ lý thuyết  X    X X X  X  

25 25 Sức bền vật liệu  X  X   X     

26 26 Kỹ thuật điện X    X   X  X  

27 27 Kỹ thuật điện tử X         X  

28 28 Kỹ thuật nhiệt X X   X       

29 29 Thủy khí và máy thủy khí  X   X  X X    

30 30 Dung sai và Kỹ thuật đo  X X X   X X    

31 31 Vẽ cơ khí  X  X   X X X X  

32 32 Vật liệu kỹ thuật X X   X  X X    

33 33 Nguyên lý máy  X X X   X     

34 34 Thiết kế máy 1  X X    X X    

35 35 Thiết kế máy 2  X  X X  X X X X  

36 36 Đồ án Thiết kế máy  X X X  X X  X X X 

37 37 Lý thuyết điều khiển tự động  X  X X  X   X  

38 38 Kỹ thuật an toàn X X   X X X X   X 

39 39 Thực tập Cơ khí đại cương 1  X X     X   X 

40 40 Thực tập Cơ khí đại cương 2  X X    X     

Các học phần tự chọn 1: chọn 1 trong 2 học phần (41, 42) 

41 41 Môi trường và con người X       X  X  

42 42 
Phương pháp Nghiên cứu 
khoa học 

     X X X X X  

Các học phần tự chọn 2: chọn 1 trong 3 học phần (43, 44, 45) 

43 43 Quản trị doanh nghiệp X  X    X X   X 

44 44 Khởi tạo doanh nghiệp X  X    X     

45 45 Tổ chức sản xuất cơ khí  X   X   X  X X 

B2 Kiến thức ngành 

46 46 Công nghệ chế tạo phôi  X X    X X    
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TT 

Mã 
HP Tên học phần 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 47 Nguyên lý và dụng cụ cắt  X X X X  X     

48 48 Động cơ đốt trong X X X     X   X 

49 49 Máy công cụ  X X  X  X   X  

50 50 Công nghệ chế tạo máy 1 X X X X X  X     

51 51 Công nghệ chế tạo máy 2  X X X   X   X  

52 52 
Đồ án Công nghệ chế tạo 
máy 

X X X X X X X     

53 53 Trang bị điện công nghiệp X X  X    X  X  

54 54 
Điều khiển thủy khí và lập 
trình PLC 

X X  X    X  X  

55 55 Robot công nghiệp X X   X    X  X 

56 56 
Tự động hoá quá trình sản 
xuất 

 X  X X X  X X   

57 57 Công nghệ CAD/CAM/CNC  X  X  X X   X  

58 58 Thực tập kỹ thuật  X X  X  X X    

Các học phần tự chọn 3: chọn 1 trong 4 học phần (59, 60, 61, 62) 

59 59 Máy nâng chuyển  X   X  X X   
 

60 60 Thiết kế nhà máy cơ khí   X  X  X X   
 

61 61 
Bảo trì và bảo dưỡng công 
nghiệp 

 X X  X  X    X 

62 62 Cơ sở lọc – hóa dầu      X X   X X 

Các học phần tự chọn 4: chọn 1 trong 3 học phần (63, 64, 65, 66) 

63 63 
Các phương pháp gia công 
đặc biệt 

 X    X X X    

64 64 
Kỹ thuật lập trình vi điều 
khiển 

 X  X X  X  X X X 

65 65 Công nghệ khuôn mẫu  X  X   X X X   

66 66 Thiết bị chế biến dầu mỏ  X X  X X X   X X 

B3 Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp 

67 67 Thực tập tốt nghiệp (6 tuần) X X X X X X X 
 

X X X 

68 68 Đồ án tốt nghiệp (15 tuần) X X X X X X X  X X X 

 

16. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)  
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Năm 
học 

Học 
kỳ 

Mã 
HP 
(số 
thứ 
tự) 

Tên học phần Số tín 
chỉ 

Loại 
tín 
chỉ 

Giờ lên lớp Thực 
tập 

tại cơ 
sở 

Tiểu 
luận, 

Bài tập 
lớn, đồ 

án, 
khóa 
luận 

Tự 
học 

Học 
phần 
tiên 

quyết 
(số 
thứ 
tự) 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập,  

Thảo 
luận 

Thực 
hành, 
Thí 

nghiệm, 

Thứ 
nhất 

I 

19 Giáo dục thể chất 1 1 bb   30   30  

7 Tiếng Anh 1 3 bb 45     90  

11 Giải tích 1 3 bb 45     90  

14 Tin học đại cương 2 bb 15  30   60  

15 Vật lý đại cương  3 bb 21 24    90  

23 Hình hoạ-Vẽ kỹ thuật 3 bb 45     90  

26 Kỹ thuật điện 2 bb 30     60  

32 Vật liệu kỹ thuật 3 bb 45     90  

Cộng 19         

II 

20 Giáo dục thể chất 2 1 bb   30   30  

1 Triết học Mác-Lênin 3 bb 31 14    90  

8 Tiếng Anh 2 2 bb 30     60 7 

12 Giải tích 2 3 bb 45     90 11 

16 Thí nghiệm Vật lý 1 bb   30   30 15 

24 Cơ lý thuyết  3 bb 40 5    90  

27 Kỹ thuật điện tử  2 bb 30     60 26 

30 Dung sai và Kỹ thuật đo 3 bb 45     90  

Các học phần tự chọn 1: chọn 1 trong 2 học phần (41;42)  

41 Môi trường và con người 2 tc 30     60  

42 Phương pháp Nghiên 
cứu khoa học 

2 tc 30     60  

Cộng 19         

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 
hai 

 

 

 

 

III 

21 Giáo dục thể chất 3 1 bb   30     

2 Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 

2 bb 21 9    60 1 

9 Tiếng Anh 3 2 bb 30  0   60 8 

13 Đại số 3 bb 45     90 11 

17 Xác suất thống kê B 2 bb 30     60  

25 Sức bền vật liệu 3 bb 45     90 24 

31 Vẽ cơ khí 3 bb 30  30   90 23 

33 Nguyên lý máy 3 bb 45     90  

Cộng 18         

IV 3 Chủ nghĩa xã hội khoa 2 bb 21 9    60 2 
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Năm 
học 

Học 
kỳ 

Mã 
HP 
(số 
thứ 
tự) 

Tên học phần Số tín 
chỉ 

Loại 
tín 
chỉ 

Giờ lên lớp Thực 
tập 

tại cơ 
sở 

Tiểu 
luận, 

Bài tập 
lớn, đồ 

án, 
khóa 
luận 

Tự 
học 

Học 
phần 
tiên 

quyết 
(số 
thứ 
tự) 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập,  

Thảo 
luận 

Thực 
hành, 
Thí 

nghiệm, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

học 

10 Tiếng Anh chuyên ngành 
CNKT Cơ khí 

2 bb 30  0   60 9 

18 Phương pháp tính 2 bb 30     60  

29 Thủy khí và máy thủy 
khí 

2 bb 30     60  

34 Thiết kế máy 1 3 bb 45     90 33 

38 Kỹ thuật an toàn 2 bb 30     60  

49 Máy công cụ 3 bb 45     90  

Các học phần tự chọn 2: chọn 1 trong 3 học phần (43; 44; 45)  

43 Quản trị doanh nghiệp 2 tc 30     60  

44 Khởi tạo doanh nghiệp 2 tc 30     60  

45 Tổ chức sản xuất cơ khí 2 tc 30     60  

Cộng 18         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

22 Giáo dục quốc phòng-An 
ninh (165tiết) 

8 bb 90  75   188  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 bb 23 7    60 3 

35 Thiết kế máy 2 2 bb 25 5    60 34 

39 Thực tập cơ khí đại 
cương 1 

2 bb   60   60  

46 Công nghệ chế tạo phôi 2 bb 30     60  

47 Nguyên lý và dụng cụ 
cắt 

2 bb 30     60  

50 Công nghệ chế tạo máy 1 3 bb 43 2    90  

53 Trang bị điện công 
nghiệp 

2 bb 30     60  

54 Điều khiển thủy khí và 
lập trình PLC 

3 bb 45     90 29 

Cộng 18         

VI 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

2 bb 22 8    60 4 

6 Pháp luật đại cương  2 bb 25 5    60 1 

28 Kỹ thuật nhiệt 2 bb 30     60 15 

36 Đồ án Thiết kế máy 1 bb     45 45 35 

37 Lý thuyết điều khiển tự 2 bb 30     60  
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Năm 
học 

Học 
kỳ 

Mã 
HP 
(số 
thứ 
tự) 

Tên học phần Số tín 
chỉ 

Loại 
tín 
chỉ 

Giờ lên lớp Thực 
tập 

tại cơ 
sở 

Tiểu 
luận, 

Bài tập 
lớn, đồ 

án, 
khóa 
luận 

Tự 
học 

Học 
phần 
tiên 

quyết 
(số 
thứ 
tự) 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập,  

Thảo 
luận 

Thực 
hành, 
Thí 

nghiệm, 

 

Thứ 
ba 

động 

40 Thực tập cơ khí đại 
cương 2 

2 bb   60   60 39 

51 Công nghệ chế tạo máy 
2 

3 bb 45     90 50 

57 Công nghệ 
CAD/CAM/CNC 

3 bb 30  30   90  

Các học phần tự chọn 3: chọn 1 trong 4 học phần (59; 60; 61; 62)  

59 Máy nâng chuyển 2 tc 28 2    60  

60 Thiết kế nhà máy cơ khí 2 tc 30     60  

61 Bảo trì và bảo dưỡng 
công nghiệp  

2 tc 30     60  

62 Cơ sở lọc – hóa dầu 2 tc 25 5    60  

Cộng 19         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 
tư 

VII 

48 Động cơ đốt trong 2 bb 30     60 28 

52 Đồ án Công nghệ chế tạo 
máy 

1 bb     45 45 51 

55 Robot công nghiệp 3 bb 30  30   90  

56 Tự động hoá quá trình 
sản xuất 

2 bb 30     60 37 

58 Thực tập kỹ thuật 4 bb   120   120  

67 
Thực tập tốt nghiệp (6 
tuần) 

3 bb    135    

Các học phần tự chọn 4: chọn 1 trong 4 học phần (63; 64; 65; 66)  

63 
Các phương pháp gia 
công đặc biệt 

2 tc 28 2    60  

64 
Kỹ thuật lập trình vi điều 
khiển 

2 tc 30     60  

65 Công nghệ khuôn mẫu 2 tc 30     60  

66 Thiết bị chế biến dầu mỏ 2 tc 25 5    60  

Cộng 17         

VIII 
68 

Đồ án tốt nghiệp (15 
tuần) 

7 bb     315   

Cộng 7         

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA 

(Không kể các học phần GDTC và GD QP-AN) 
135         
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17. Một số lưu ý khi thực hiện chương trình 

17.1. Về chương trình  

Chương trình được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương 
trình cấu trúc kiểu đơn ngành. Danh mục các học phần và khối lượng của chúng được 
đưa ra một cách cụ thể với tổng khối lượng kiến thức 135 tín chỉ (không kể các nội 
dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh). 

Chương trình được biên soạn theo hướng tinh giản số giờ lý thuyết, dành nhiều 
thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận. Khối lượng kiến thức của 
chương trình đã được xác nhận phù hợp với khuôn khổ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
quy định cho một chương trình đào tạo đại học 4 năm. 

 

17.2. Về phương pháp, tổ chức đào tạo 

Phương pháp đào tạo phải hướng vào việc tổ chức cho sinh viên học tập trong 
hoạt động một cách tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo. Muốn vậy, cần lưu ý đến 
một số điều như sau: 

- Phải nghiên cứu chương trình đào tạo để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về 
nội dung của chương trình. Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp 
chương trình, đề cương chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy. 
Chuẩn bị đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ 
chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học 
phần. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất và đảm bảo thực 
hiện tốt chương trình. 

- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, 
quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để 
đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn. 

- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều học phần cần phải 
nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các 
phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập 
cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. Tổ chức 
cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn 
sinh viên làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền 
thụ, thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại 
xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch. 

- Sinh viên phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học 
phần cho phù hợp với tiến độ. Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp 
dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp nghe hướng dẫn và giảng của 
giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia 
học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài 
nguyên trong thư viện của trường, ngoài trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên 
cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra và đánh giá. 

 

18. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình 

18.1. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu  
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TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Văn bằng cao nhất, 
ngành đào tạo 

Học phần sẽ giảng dạy 

1 Nguyễn Quận 1981 TS. Kỹ thuật cơ khí 

Công nghệ khuôn mẫu. 

Công nghệ 
CAD/CAM/CNC.  

2 Trần Ngọc Khuê 1984 TS. Toán học 
Đại số. Xác suất thống kê 
B 

3 Liên Vương Lâm 1984 TS. Toán giải tích Giải tích 1,2 

4 Nguyễn Thùy Linh 1983 TS. Kỹ thuật điện 
Trang bị điện công 
nghiệp 

5 Nguyễn Đức Hoàng 1976 TS. Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử 

6 
Trương Thị Bích 
Hồng 

1983 
TS. Kỹ thuật môi 
trường 

Môi trường và con người 

7 Phạm Văn Trung 1978 
TS. Khoa học máy 
tính 

Tin học đại cương 

8 Lê Thị Như Quỳnh 1980 
TS. Kỹ thuật Hóa 
học 

Cơ sở lọc hóa dầu, Thiết 
bị chế biến dầu mỏ 

9 Nguyễn Hoàng Lĩnh 1976 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Thiết kế máy. Công nghệ 
chế tạo phôi 

10 
Trương Quang Dũng 
(B) 

1977 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Dung sai và Kỹ thuật đo. 
Nguyên lý và dụng cụ cắt 

11 Nguyễn Đình Hoàng 1964 ThS. Tự động hóa 
Lý thuyết điều khiển tự 
động 

12 Trần Thị Ánh Duyên 1980 
ThS. Kỹ thuật điện 
tử 

Kỹ thuật điện 

13 Phạm Trường Tùng 1982 ThS. Cơ điện tử 
Kỹ thuật lập trình vi điều 
khiển. Phương pháp 
Nghiên cứu khoa học 

14 Bùi Trung Kiên 1984 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Thực tập cơ khí đại 
cương 2. Thực tập kỹ 
thuật 

15 Trần Văn Thuỳ 1980 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Máy công cụ. Công nghệ 
chế tạo máy 2.  

16 Nguyễn Ngọc Viên 1989 

ThS. Kỹ thuật Xây 
dựng Công trình 
Dân dụng và Công 
nghiệp 

Cơ lý thuyết. Sức bền vật 
liệu 

17 Nguyễn Vĩnh Phối 1984 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Nguyên lý máy. Máy 
nâng chuyển. Đồ án Thiết 
kế máy.  
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TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Văn bằng cao nhất, 
ngành đào tạo 

Học phần sẽ giảng dạy 

18 Phạm Văn Trung 1985 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Đồ án Công nghệ chế tạo 
máy. Công nghệ chế tạo 
máy 1. 

19 Nguyễn Văn Trúc 1967 
ThS. Kỹ thuật cơ 
khí 

Kỹ thuật an toàn. Thực 
tập cơ khí đại cương 
1(phần Nguội) 

20 Đỗ Minh Tiến 1980 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Hình họa-Vẽ kỹ thuật. Vẽ 
cơ khí.  

21 Nguyễn Ngọc Thiện 1978 
ThS. Công nghệ chế 
tạo máy 

Kỹ thuật nhiệt. Động cơ 
đốt trong 

22 Phạm Văn Anh 1983 ThS. Cơ điện tử 
Điều khiển thuỷ khí và 
lập trình PLC. Vật liệu kỹ 
thuật. 

23 Đào Minh Đức 1984 ThS. Cơ điện tử 

Thủy khí và máy thủy 
khí. Bảo trì và bảo dưỡng 
công nghiệp. Tổ chức sản 
xuất cơ khí 

24 Trần Thanh Tùng 1984 ThS. Cơ điện tử 
Tự động hóa quá trình 
sản xuất. Thiết kế nhà 
máy cơ khí 

25 Nguyễn Thị Thu Hạnh 1983 
ThS. Hồ Chí Minh 
học 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

26 
Phùng Thị Phương 
Thảo 

1988 ThS. Triết học 
Triết học Mác-Lênin. 
Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 

27 Phạm Thị Hồng 1985 ThS. Lịch sử Đảng  
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

28 Trần Công Lượng 1964 ThS. CNXHKH 
 Chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Pháp luật đại cương 

29 Nguyễn Tấn Sự 1967 ThS. Toán Phương pháp tính 

30 Nguyễn Tú Nhi 1971 ThS. Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 1,2 

31 Nguyễn Văn Thắm 1967 ThS. Tiếng Anh Tiếng Anh 3 

32 Võ Thị Kim Hoàng 1971 ThS. Tiếng Anh Tiếng Anh chuyên ngành 

33 Dương Lê Bình 1978 ThS. Thể dục Giáo dục thể chất 

34 Nguyễn Văn Trương 1976 ThS. Thể dục 
Giáo dục quốc phòng-An 
ninh 

35 Huỳnh Đinh Phát 1982 
ThS. Quản trị kinh 
doanh 

Quản trị doanh nghiệp. 
Khởi tạo doanh nghiệp 
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18.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng  

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Văn bằng cao 
nhất, ngành đào 

tạo 

Học phần sẽ giảng 
dạy 

1 Phạm Đăng Phước 1959 
Tiến sĩ Cơ khí Chế 
tạo máy 

Robot công nghiệp 

2 Trương Quang Dũng 1961 KS. Điện kỹ thuật Thực tập cơ khí đại 
cương 1,2 (phần Hàn) 

 

19. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

19.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 
TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 
đường, phòng học 
đa phương tiện, 
phòng học ngoại 
ngữ, phòng máy 

tính…) 

Số 
lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

 

 

Ghi 
chú 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục 
vụ học 
phần/m
ôn học 

Diện 
tích 
(m2) 

1 Phòng học 83 4878 

Máychiếu 

Màng chiếu 

Tivi 

Bảng chống 
lóa 

29 

29 

20 

83 

 4878 
 

 

2 
Giảng đường và 
lớp ghép 

14 1469 

Máychiếu 

Màng chiếu 

Bảng chống 
lóa 

14 

14 
 1469 

 

 

3 Phòng Lab 3 210 
Thiết bị 
nghe nhìn 

   
 

 

4 
Phòng thực hành 
vi tính 

17  

Máy tính 
bàn 

Máy chiếu 

Màng chiếu 

669 

17 

17 

 3795  

 

19.2. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm chính 

a) Phòng thực hành máy vi tính 

Đã trang bị 1 phòng gồm 30 máy vi tính (dùng cho các lớp đại học, cao đẳng 
ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện-điện tử). 

b) Phòng thực hành cơ khí 

Gồm các phòng (dùng cho các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và trung 
cấp nghề các ngành cơ khí và điện): 
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- Phòng thực hành Gia công cắt gọt: gồm có các máy tiện, máy phay, máy bào, 
máy khoan, … 

- Phòng thực hành kỹ thuật sắt: gồm các trang thiết bị cho nghề nguội, hàn, rèn, 
… như: máy hàn điện hồ quang, bộ hàn hơi, máy hàn TIG, máy hàn MIG, máy cắt 
plasma, máy cắt kim loại thanh, bể rèn, … 

- Phòng thực hành cơ khí động lực: các mô hình về cấu tạo của động cơ xăng, 
động cơ Diezel, các hệ thống truyền lực, … 

- Phòng thực hành CAD/CAM/CNC: gồm có các máy tiện CNC, máy phay CNC, 
trung tâm gia công, … 

c) Thư viện 

- Diện tích thư viện: 3320 m2;    

- Diện tích phòng đọc: 3320 m2; 

- Số chỗ ngồi: 141; 

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 58; 

- Phần mềm quản lý thư viện: Ilip opac; 

- Thư viện điện tử: 01;    

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 910.000. 

d) Giáo trình, bài giảng 

TT Tên giáo trình, bài 
giảng 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
XB 

1 Robot công nghiệp TS. Phạm Đăng Phước 
Xây dựng Hà 
Nội 

2007 

2 Nguyên lý máy 
Trần Ngọc Nhuần(CB), 
Nguyễn Hoàng Lĩnh, Nguyễn 
Vĩnh Phối, Trần Văn Thùy 

Xây dựng  

Hà Nội 
2018 

3 
Bài tập Nguyên lý 
máy 

Tạ Ngọc Hải KH & KT 2005 

4 
Sổ tay Công nghệ Chế 
tạo máy, Tập 1,2,3 

GS. TS. Nguyễn Đắc Lộc - 
PGS. TS. Lê Văn Tiến - PGS. 
TS. Ninh Đức Tốn - PGS. TS. 
Trần Xuân Việt 

KH & KT 2005 

5 Máy cắt kim loại GS. Nguyễn Ngọc Cẩn 
ĐHQG 
TP.HCM 

2005 

6 
Thực hành kỹ thuật 
hàn-gò 

Trần Thế San Đà Nẵng 2001 

7 
TH hàn hồ quag MIG-
TIG-PLASMA 

Trần Thế San Đà Nẵng 2001 

8 Chế độ cắt gia công cơ 
Nguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết 
Bình 

Đà Nẵng 2001 

9 
Sổ tay Chế độ cắt gia 
công cơ 

Nguyễn Ngọc Đào Đà Nẵng 2010 
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TT Tên giáo trình, bài 
giảng 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
XB 

10 
Giáo trình Nguyên lý 
cắt và dụng cụ cắt 

Phạm Đình Tân Hà Nội 2005 

11 
Giáo trình Cơ học lý 
thuyết 

Trần Trọng Hỷ - Đặng Thanh 
Tân 

ĐHQG 
TP.HCM 

2010 

12 
Giáo trình Sức bền vật 
liệu 

Đỗ Kiến Quốc (Chủ biên) 
ĐHQG 
TP.HCM 

2008 

13 Hình học họa hình 
Hoàng Văn Thân, Đoàn Như 
Kim, Dương Tiến Thọ 

KH & KT 2005 

14 
Vẽ kỹ thuật cơ khí, 
Tập 1 & 2  

Nguyễn Hữu Quế Giáo dục 2001 

15 Dung sai và lắp ghép Ninh Đức Tốn Giáo dục 2004 

16 
Sổ tay Dung sai kỹ 
thuật đo 

Ninh Đức Tốn Hà Nội 2012 

17 
Giáo trình cơ sở thiết 
kế máy 

Nguyễn Hữu Lộc 
ĐHQG 
TP.HCM 

2016 

18 
Công nghệ chế tạo 
máy 

Phạm Đăng Phước Đà Nẵng 2011 

19 
Công nghệ chế tạo 
máy 

Trần Văn Địch, Nguyễn 
Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, 
Nguyễn Viết Tiếp, Trần Xuân 
Việt 

KH & KT 2008 

20 Thiết kế Chi tiết máy 
Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn 
Văn Lẫm 

Giáo dục 2008 

21 Bài tập Chi tiết máy TS. Nguyễn Hữu Lộc 
ĐHQG 
TP.HCM 

2008 

22 
AutoCAD 2016 phần 
2D, 3D 

TS. Nguyễn Hữu Lộc 
ĐHQG 
TP.HCM 

2015 

23 Điện kỹ thuật  
Đặng Văn Đào, Lê Văn 
Doanh 

GD 2004 

24 Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thu GD 2008 

25 
Giáo trình Vật liệu 
học  

Hoàng Tùng và các tác giả GD 2011 

26 Cơ sở kỹ thuật nhiệt GS. Đặng Quốc Phú GD 2000 

27 
Bài tập Cơ sở kỹ thuật 
nhiệt 

GS. Đặng Quốc Phú GD 2006 

28 
Giáo trình Công nghệ 
CAD/CAM 

Nguyễn Thế Tranh Đà Nẵng  2007 
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TT Tên giáo trình, bài 
giảng 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
XB 

29 
Điều khiển logic và 
ứng dụng 

Nguyễn Trọng Thuần KH & KT  2000 

30 
Giáo trình Công nghệ 
chế tạo máy 

Phan Minh Thanh, Hồ Viết 
Bình 

ĐHQG 
TP.HCM 

 2013 

31 Đồ gá GS.TS. Trần Văn Địch KH & KT  2006 

32 Công nghệ CNC GS.TS. Trần Văn Địch KH & KT  2004 

33 
Khoa học kỹ thuật bảo 
hộ lao động 

Nguyễn Minh Chước, 
Nguyễn Thế Dân, Văn Đình 
Đệ 

KH & KT  2001 

34 
Giáo trình quản trị 
doanh nghiệp 

Đồng Thị Thanh Phương Thống kê 
 2005 

35 
Trang bị điện trong 
máy cắt kim loại 

Nguyễn Ngọc Cẩn 
ĐHQG 
TP.HCM 

2001 

36 
Giáo trình phương 
pháp tính trong kỹ 
thuật 

PGS.TS Đặng Quốc Lương Xây dựng 2001 

37 Cơ sở Máy công cụ 
Phạm Văn Hùng, Nguyễn 
Phương 

KH & KT 2007 

38 
Thiết kế máy cắt kim 
loại 

GS. Nguyễn Ngọc Cẩn 
ĐHQG 
TP.HCM 

2000 

39 Hệ thống điều khiển 
thủy lực 

Trần Xuân Tùy KH & KT 2002 

40 
Hệ thống điều khiển 
bằng khí nén 

Nguyễn Ngọc Phương Giáo dục 2008 

41 
Điều khiển logic và 
ứng dụng 

Nguyễn Trọng Thuần 
Khoa học và 
kỹ thuật 

2000 

42 
Thiết kế máy cắt kim 
loại 

GS. Nguyễn Ngọc Cẩn 
ĐH sư phạm 
kỹ thuật 
Tp.HCM 

2001 

43 
Tự động hóa quá trình 
sản xuất 

GS.TS. Trần Văn Địch KH&KT 2006 

44 
Giáo trình những 
nguyên lí cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin 

Bộ giáo dục và đào tạo CTQG 2011 

45 
Giáo trình kinh tế 
chính trị Mác-Lênin 

Bộ giáo dục và đào tạo CTQG 2006 

46 
Giáo trình tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

Bộ giáo dục và đào tạo CTQG 2010 
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TT Tên giáo trình, bài 
giảng 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
XB 

47 
Giáo trình Tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

Bộ giáo dục và đào tạo CTQG 2011 

48 
Quan điểm của Chủ 
tịch Hồ chí Minh về 
dân chủ trong giáo dục 

Võ Văn Lộc CTQG 2011 

49 
Giáo trình đường lối 
cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

Bộ giáo dục và đào tạo CTQG 2011 

50 
Giáo trình lịch sử 
Đảng cộng sản Việt 
Nam 

Hội đồng biên soạn giáo trình 
quốc gia 

CTQG 2004 

51 
Giáo trình Pháp luật 
đại cương 

Khoa luật, trường ĐHKTQD ĐHKTQD 2006 

 

20. Bản đối sánh và tham chiếu các nội dung về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 
của chương trình đào tạo được tham khảo bên ngoài/nội bộ: 

STT Các nội dung ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

I. Muc tiêu đào tạo 

PO1 Có kiến thức 
về khoa học cơ 
bản để học tập 
suốt đời. 

Phát triển khả năng 
học tập suốt đời, kỹ 
năng giải quyết vấn 
đề, và các kỹ năng 
chuyênmôn trong 
lĩnh vực Cơ khí chế 
tạo máy để thực 
hiện tốt trách nhiệm 
xã hội và đạo đức 
nghề nghiệp. 

Phát triển khả năng 
học tập suốt đời, kỹ 
năng giải quyết vấn 
đề, và các kỹ năng 
chuyên môn trong 
lĩnh vực Công nghệ 
kỹ thuật cơ khí để 
thực hiện tốt trách 
nhiệm xã hội và đạo 
đức nghề nghiệp. 

Có hiểu biết về kinh 
tế, chính trị: có các 
kiến thức cơ bản 
trong lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân 
văn phù hợp với 
chuyên ngành được 
đào tạo; có sức 
khỏe, đáp ứng yêu 
cầu xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc 

PO2 Có kiến thức 
chuyên ngành 
để giải quyết 
các vấn đề 
trong lĩnh vực 
cơ khí. 

Có các kiến thức 
giáo dục đại cương, 
kiến thức nền tảng 
kỹ thuật cốt lõi và 
kiến thức chuyên 
sâu trong lĩnh vực 
Cơ khí chế tạo máy 

Có các kiến thức 
giáo dục đại cương, 
kiến thức nền tảng 
kỹ thuật cốt lõi và 
kiến thức chuyên 
sâu trong lĩnh vực 
Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí 

Nắm vững kiến thức 
cơ bản về toán học, 
khoa học tự nhiên, 
đáp ứng cho việc 
tiếp thu các kiến 
thức giáo dục 
chuyên nghiệp và 
khả năng học tập ở 
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STT Các nội dung ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

 trình độ cao hơn 

PO3 Có kỹ năng 
giao tiếp, làm 
việc nhóm, 
phát hiện và 
giải quyết vấn 
đề, tư duy phản 
biện, sáng tạo. 

Nâng cao khả năng 
giao tiếp và kỹ năng 
làm việc nhóm. 

Phát triển khả năng 
hình thành ý tưởng, 
thiết kế, triển khai 
và vận hành các hệ 
thống sản xuất cơ 
khí 

Nâng cao khả năng 
giao tiếp và kỹ năng 
làm việc nhóm. 

Phát triển khả năng 
hình thành ý tưởng, 
thiết kế, triển khai 
và vận hành các hệ 
thống sản xuất cơ 
khí. 

 

PO4 Sử dụng ngoại 
ngữ và công 
nghệ thông tin 
thành thạo 
trong lĩnh vực 
công nghệ cơ 
khí. 

  Phát triển các kỹ 
năng về tiếng Anh 
trong học tập, 
nghiên cứu và giao 
tiếp; có tinh thần 
làm việc tập thể và 
thái độ chuyên 
nghiệp, chuẩn bị 
khả năng làm việc 
trong môi trường 
hiện đại và hội 
nhập. 

PO5 Có tác phong 
nghề nghiệp và 
ý thức học tập 
suốt đời. 

  Nắm vững các kiến 
thức cơ sở và 
chuyên ngành của 
lĩnh vực cơ điện tử; 
có trải nghiệm thực 
tế nhằm vận dụng 
hiệu quả và từ đó 
phát huy tính sáng 
tạo trong họat động 
nghề nghiệp, khả 
năng tự học và tự 
nghiên cứu. 

II Chuẩn đầu ra 

PLO1 Áp dụng được 
kiến thức khoa 
học tự nhiên và 
khoa học xã 
hội vào lĩnh 
vực công nghệ 

Sử dụng các kiến 
thức cơ bản về toán 
học, khoa học tự 
nhiên, công nghệ 
thông tin đáp ứng 
việc tiếp thu các 

Sử dụng các kiến 
thức cơ bản về toán 
học, khoa học tự 
nhiên, công nghệ 
thông tin đáp ứng 
việc tiếp thu các 

Khả năng áp dụng 
các kiến thức cơ bản 
về toán, khoa học tự 
nhiên và cơ sở kỹ 
thuật cơ khí 
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STT Các nội dung ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

cơ khí kiến thức chuyên 
môn và khả năng 
học tập ở trình độ 
cao hơn 

kiến thức chuyên 
môn và khả năng 
học tập ở trình độ 
cao hơn 

PLO2 Thiết kế và chế 
tạo được chi 
tiết, bộ phận, 
thiết bị cơ khí 

Phân tích và vận 
dụng các kiến thức 
nền tảng kỹ thuật 
cốt lõi về lĩnh vực 
cơ khí chế tạo 

Phân tích và vận 
dụng các kiến thức 
nền tảng kỹ thuật 
cốt lõi về lĩnh vực 
kỹ thuật cơ khí 

Khả năng thiết kế 
và tiến hành thực 
nghiệm các hệ 
thống cơ khí, nhiệt, 
lưu chất… ngoài ra 
còn phân tích và 
giải thích kết quả 

PLO3 Thực hiện 
được đo đạc, 
thí nghiệm và 
phân tích, xử lý 
số liệu trong 
lĩnh vực cơ khí 

Kiểm tra, thực 
nghiệm các vấn đề 
kỹ thuật về cơ khí 
và thực hiện thành 
thạo các kỹ năng 
chuyên môn trong 
lĩnh vực cơ khí chế 
tạo 

Kiểm tra, thực 
nghiệm các vấn đề 
kỹ thuật và thực 
hiện thành thạo các 
kỹ năng chuyên 
môn trong lĩnh vực 
kỹ thuật cơ khí 

Khả năng thiết kế 
chi tiết, quá trình và 
hệ thống đáp ứng 
các yêu cầu mong 
muốn về giá thành, 
khả năng chế tạo, 
môi trường, xã 
hội,đạo đức, tính 
bền vững và các 
ràng buộc khác 

PLO4 Sử dụng các 
phần mềm 
chuyên ngành 
trong lĩnh vực 
cơ khí. 

Thiết kế các quy 
trình công nghệ và 
các trang thiết bị 
trong sản xuất các 
sản phẩm cơ khí 

Phân tích và tối ưu 
hóa qui trình gia 
công sử dụng công 
nghệ CAD/CAM- 
CNC để chế tạo các 
sản phẩm và thiết bị 
cơ khí 

 

PLO5 Vận hành và 
bảo trì các hệ 
thống sản xuất 
cớ khí. 

Hình thành ý tưởng, 
thiết lập các yêu cầu 
trong thực tế sản 
xuất, xác định các 
chức năng, lập mô 
hình và quản lý các 
dự án sản xuất trong 
lĩnh vực cơ khí 

Điều hành và quản 
lý hệ thống gia 
công chính xác 

Khả năng sử dụng 
các kỹ thuật, kỹ 
năng và các công cụ 
kỹ thuật hiện đại 
cần thiết cho việc 
thực hành cơ khí 

PLO6 Có khả năng 
giao tiếp hiệu 
quả.  

Giao tiếp hiệu quả 
dưới nhiều hình 
thức: văn bản, giao 
tiếp điện tử, đồ họa 
và thuyết trình 

Giao tiếp hiệu quả 
dưới nhiều hình 
thức: văn bản, giao 
tiếp điện tử, đồ họa 
và thuyết trình 
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STT Các nội dung ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 

Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

PLO7 Phát hiện và 
giải quyết 
những vấn đề 
kỹ thuật trong 
lĩnh vực cơ 
khí. 

Phân tích, tổng hợp 
và giải quyết các 
vấn đề trong lĩnh 
vực cơ khí 

Phân tích và vận 
dụng các kiến thức 
chuyên sâu trong 
lĩnh vực kỹ thuật cơ 
khí 

Khả năng xác định, 
mô hình hóa và giải 
quyết các vấn đề 
mới (không giới hạn 
và ràng buộc)  hoặc 
sẵn có (đã mô tả rõ 
ràng) trong lãnh vực 
kỹ thuật cơ khí 

PLO8 Làm việc độc 
lập, tư duy 
phản biện và tổ 
chức, làm việc 
theo nhóm hiệu 
quả. 

Có khả năng làm 
việc độc lập và làm 
việc nhóm 

Có khả năng làm 
việc độc lập và làm 
việc nhóm 

Khả năng thực hiện 
thành công chức 
năng của một thành 
viên trong nhóm 
giải quyết vấn đề đa 
lãnh vực và đa chức 
năng 

PLO9 Sử dụng ngoại 
ngữ trong hoạt 
động chuyên 
môn 

Sử dụng được tiếng 
Anh trong giao tiếp, 
nghiên cứu tài liệu 
và văn bản kỹ thuậ 

Sử dụng được tiếng 
Anh trong giao tiếp, 
nghiên cứu tài liệu 
và văn bản kỹ thuật 

Khả năng giao tiếp 
hiệu quả, trình độ 
tiếng Anh tối thiểu 
tương đương 
TOEIC 450 

PLO10 Có khả năng 
học tập suốt 
đời 

Có khả năng học tập 
suốt đời 

Có khả năng học 
tập suốt đời 

Khả năng nhận ra 
các nhu cầu và động 
lực để tham gia vào 
việc học tập suốt 
đời 

PLO11 Có tác phong 
công nghiệp 

Hiểu biết về văn hóa 
doanh nghiệp và 
biết cách làm việc 
trong các tổ chức 
công nghiệp, thực 
hiện tốt trách nhiệm 
xã hội và đạo đức 
nghề nghiệp 

Hiểu biết về văn 
hóa doanh nghiệp 
và biết cách làm 
việc trong các tổ 
chức công nghiệp, 
thực hiện tốt trách 
nhiệm xã hội và đạo 
đức nghề nghiệp 

Khả năng nhận biết 
và thực hiện các 
trách nhiệm đạo đức 
và nghề nghiệp 

 

II. Đề cương chi tiết các học phần (xem Phụ lục) 

 

HIỆU TRƯỞNG 

       (Đã ký) 


	I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	1. Thông tin chung
	2. Triết lý giáo dục của trường Đại học
	2.1. Phát biểu của triết lý
	2.2. Ý nghĩa chung của triết lý giáo dục
	2.3. Ý nghĩa cụ thể

	3. Tầm nhìn, sứ mạng, chức năng nhiệm vụ của khoa Kỹ thuật – Công nghệ
	3.1. Tầm nhìn
	3.2. Sứ mạng
	3.3. Chức năng nhiệm vụ

	4. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program Objectives - POs)
	4.1. Mục tiêu chung
	4.2. Mục tiêu cụ thể 
	a) Về kiến thức
	b) Về kỹ năng
	c) Về thái độ


	5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	6. Trình độ ngoại ngữ, tin học
	7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
	8. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes -PLOs)
	8.1. Kiến thức
	8.2. Kỹ năng
	8.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	9. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	10. Tiêu chí tuyển sinh
	11. Quá trình đào tạo
	12. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
	13. Hệ thống tính điểm
	14. Nội dung chương trình giảng dạy
	14.1. Các khối kiến thức
	14.2. Nội dung chi tiết

	15. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	16. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 
	17. Một số lưu ý khi thực hiện chương trình
	17.1. Về chương trình 
	17.2. Về phương pháp, tổ chức đào tạo

	18. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình
	18.1. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu 
	18.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng 

	19. Cơ sở vật chất phục vụ học tập
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