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Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Tên tiếng Anh: Mechanical Engineering Technology 

Mã ngành: 7510201 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

 

1. Mục tiêu (POs) 

1.1. 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. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể  

* 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. 

* Về kỹ năng 

- 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. 

* Về thái độ 

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

 

2. Chuẩn đầu ra (PLOs) 

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

2.1. Về kiến thức 
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- 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. 

2.2. Về 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 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 - PLO10: Có khả năng học tập suốt đời. 

 - PLO11: Có tác phong công nghiệp 

 

3. Chiến lược, phương pháp giảng dạy và học tập 

Các chiến lược và phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào 
tạo cụ thể như sau: 

3.1. Chiến lược dạy học trực tiếp 

Dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó thông tin được chuyển tải đến 
với người học theo cách trực tiếp, giáo viên trình bày và sinh viên lắng nghe. Chiến 
lược dạy học này thường được áp dụng trong các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu 
quả khi muốn truyền đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng 
mới. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được TCE áp dụng gồm 
phương pháp giải thích cụ thể (Explicit Teaching), thuyết giảng (Lecture) và phương 
pháp tham luận (Guest Lecture) 

1. Giải thích cụ thể (Explicit Teaching): Đây là phương pháp thuộc chiến lược 
dạy học trực tiếp trong đó giáo viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các 
nội dung liên quan đến bài học, giúp cho sinh viên đạt được mục tiêu dạy học 
về kiến thức và kỹ năng. 

2. Thuyết giảng (Lecture): Giáo viên trình bày nội dung bài học và giải thích các 
nội dung trong bài giảng. Giáo viên là người thuyết trình, diễn giảng. Sinh viên 
chỉ nghe giảng và thình thoảng ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giáo viên 
truyền đạt. 

3. Tham luận (Guest lecture): Theo phương pháp này, sinh viên được tham gia 
vào các khóa học mà người diễn giảng, thuyết trình không phải là giáo viên mà 
là những người đến từ các doanh nghiệp bên ngoài. Thông qua những kinh 
nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để giúp sinh viên hình thành kiến thức tổng 
quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo 

3.2. Chiến lược dạy học gián tiếp 
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Dạy học gián tiếp là chiến lược dạy học trong đó người học được tạo điều kiện 
trong quá trình học tập mà không cần có bất kỳ hoạt động giảng dạy công khai nào 
được thực hiện bởi giáo viên. Đây là tiến trình dạy học tiếp cận hướng đến người học, 
lấy người học làm trung tâm, trong đó giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung 
bài học đến với sinh viên mà thay vào đó, sinh viên được khuyến khích tham gia tích 
cực trong tiến trình học, sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được TCE áp dụng gồm: Câu 
hỏi gợi mở (Inquiry), giải quyết vấn đề (Problem Solving), học theo tình huống (Case 
Study). 

1. Câu hỏi gợi mở (Inquiry): Trong tiến trình dạy học, giáo viên sử dụng các câu 
hỏi gợi mở hay các vấn đề, và hướng dẫn giúp sinh viên từng bước trả lời câu 
hỏi. Sinh viên có thể tham gia thảo luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết bài 
toán, vấn đề đặt ra. 

 

2. Giải quyết vấn đề (Problem Solving): Trong tiến trình dạy và học, người học 
làm việc với vấn đề được đặt ra và học được những kiến thức mới thông qua 
việc đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Thông qua qúa trình tìm giải pháp cho 
vấn đề đặt ra, sinh viên đạt được kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của môn 
học. 

3. Học theo tình huống (Case Study): Đây là phương pháp hướng đến cách tiếp 
cận dạy học lấy người học làm trung tâm, giúp người học hình thành kỹ năng tư 
duy phản biện, giao tiếp. Theo phương pháp này, giáo viên liên hệ các tình 
huống, vấn đề hay thách thức trong thực tế và yêu cầu sinh viên giải quyết, giúp 
sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định cũng như 
kỹ năng nghiên cứu. 

3.3. Học trải nghiệm 

Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến 
thức và kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế 
quan sát và cảm nhận. Sinh viên học thông qua làm và trải nghiệm. 

Các phương pháp dạy học được TCE áp dụng theo chiến lược dạy học này gồm: 
mô hình (Models), thực tập, thực tế (Field Trip), thí nghiệm (Experiment) và nhóm 
nghiên cứu giảng dạy (Teaching Research Team) 

1. Mô hình (Models): là phương pháp dạy học trong đó, sinh viên thông qua 
việc quan sát và quá trình xây dựng, thiết kế mô hình mà giáo viên yêu cầu 
để đạt được nội dung kiến thức và kỹ năng được đặt ra. 

2. Thực tập, thực tế (Field Trip): Thông qua các hoạt động tham quan, thực 
tập, đi thực tế tại công trường và các công ty để giúp sinh viên hiểu được môi 
trường làm việc thực tế của ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, học hỏi các 
công nghệ đang được áp dụng trong lĩnh vực ngành đào tạo, hình thành kỹ 
năng nghề nghiệp và văn hóa làm việc trong công ty. Phương pháp này 
không những giúp sinh viên hình thành kiến thức kỹ năng mà còn tạo cơ hội 
nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

3. Thí nghiệm (Experiment): Là phương pháp dạy học trong đó giáo viên sử 
dụng các thao tác thí nghiệm, sinh viên quan sát và thực hành các thí nghiệm 
đó theo hướng dẫn của giáo viên. Từ đó hướng đến mục tiêu dạy học. 



 

4 

 

4. Nhóm nghiên cứu giảng dạy (Teaching Research Team): Sinh viên được 
khuyến khích tham gia vào các dự án, nhóm nghiên cứu và giảng dạy của 
giảng viên, giúp hình thành năng lực nghiên cứu và kỹ năng sáng tạo. Từ đó, 
tạo tiền đề cho sinh viên tiếp tục học tập cao hơn ở bậc học thạc sỹ, tiến sỹ 
sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp. 

3.4. Dạy học tương tác 

Đây lừ chiến lược dạy và học trong đó, giáo viên sử dụng kết hợp nhiều hoạt 
động trong lớp học như đặt vấn đề hay câu hỏi gợi mở và và yêu cầu sinh viên thảo 
luận, tranh luận để giải quyết vấn đề đó. Giáo viên với vai trò hướng dẫn sinh viên 
từng bước giải quyết vấn đề. Từ đó giúp sinh viên đạt được mục tiêu dạy học. Sinh 
viên có thể học từ bạn học hay từ giáo viên để phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng 
tư duy phản biện, giao tiếp, đàm phán để đưa ra quyết định. 

Các kỹ thuật, phương pháp được TCE áp dụng theo chiến lược này gồm có: 
phương pháp tranh luận (Debate), thảo luận (Discussions), học nhóm (Pear Learning) 

1.  Tranh luận (Debates): là tiến trình dạy học trong đó giáo viên đưa ra một 
vấn đề liên quan đến nội dung bài học, sinh viên vơi các quan điểm trái 
ngược nhau về vấn đề đó phải phân tích, lý giải, thuyết phục người nghe ủng 
hộ quan điểm của mình. Thông qua hoạt động dạy học này, sinh viên hình 
thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định 
hay kỹ năng nói trước đám đông. 

2.  Thảo luận (Discussion): Là phương pháp dạy học trong đó sinh viên được 
chia thành các nhóm và tham gia thảo luận về những quan điểm cho một vấn 
đề nào đó được giáo viên đặt ra. Khác với phương pháp tranh luận, trong 
phương pháp thảo luận, người học với cùng quan điểm mục tiêu chung và 
tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình. 

3.  Học nhóm (Pear Learning): Sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ 
để cùng nhau giải quyết các vấn đề được đặt ra và trình bày kết quả của 
nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình trước các nhóm khác và giảng viên. 

3.5. Tự học 

Chiến lược tự học được hiểu là tất cả các hoạt động học của người học được 
thực hiện bởi các cá nhân người học với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giáo 
viên. Đây là một quá trình giúp sinh viên tự định hướng việc học của mình theo kinh 
nghiệm học tập của bản thân, có quyền tự chủ và điều khiển hoạt động học của họ 
thông qua các bài tập, dự án hay vấn đề mà giáo viên gợi ý, hướng dẫn ở lớp. 

Phương pháp học theo chiến lược này được TCE áp dụng chủ yếu là phương 
pháp bài tập ở nhà (Work Assigment) 

1. Bài tập ở nhà (Work Assigment): Theo phương pháp này, sinh viên được 
giao nhiệm vụ làm việc ở nhà với những nội dung và yêu cầu do giáo viên 
đặt ra. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà này, sinh 
viên học được cách tự học, cũng như đạt được những nội dung về kiến thức 
cũng như kỹ năng theo yêu cầu. 

Các phương pháp dạy và học nói trên giúp sinh viên đạt được PLOs, thể hiện 
trong Bảng 3.1. 

 

Bảng 3.1. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra (PLOs) và phương pháp dạy-học 



 

5 

 

Chiến lược và phương pháp dạy-
học 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Dạy trực tiếp            

1. Giải thích cụ thể X X X X X x   X   

2. Thuyết giảng X X X X X x   X  X 

3. Tham luận  X    X     X 

II. Dạy gián tiếp            

1. Câu hỏi gợi mở  X     X     

2. Giải quyết vấn đề       X X    

3. Học theo tình huống       X   X  

III. Học trải nghiệm            

1. Mô hình  X X X x       

2. Thực tập, thực tế     x   X   X 

3. Thí nghiệm   X         

4. Nhóm nghiên cứu giảng dạy       X   X  

IV. Dạy học tương tác            

1. Tranh luận  X    X  X    

2. Thảo luận  X    X  X    

3. Học nhóm  X    X  X    

V. Tự học            

Bài tập ở nhà X   X    X X X  

 

4. Chiến lược và phương pháp đánh giá 

Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, 
thường xuyên liên tục và định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Khoa Kỹ 
thuật – Công nghệ thiết kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi học. Bên cạnh 
đó, các thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẽ kịp thời cho các bên liên quan 
(gồm người dạy, người học, nhà quản lý). Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh về các 
hoạt động dạy học, đảm bảo phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra. 

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh 
giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng 
chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn cácphương pháp đánh giá phù hợp, đảm 
bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như 
mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo của khoa 
Kỹ thuật – Công nghệ được chia thành 2 loại chính là đánh giá quá trình và đánh giá 
tổng kết. 
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4.1. Đánh giá quá trình 

Mục đích của đánh giá quá trình là nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản 
hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục 
xuất hiện trong quá trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá cụ thể với loại đánh giá quá trình gồm: đánh giá 
chuyên cần, đánh giá bài tập, và đánh giá thuyết trình. 

a) Đánh giá chuyên cần 

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên của sinh viên cũng như những 
đóng góp của sinh viên trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với 
khóa học. Việc đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc 2 tùy thuộc 
vào học phần lý thuyết hay đồ án. 

b) Đánh giá bài tập 

Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong 
giờ học hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân 
hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể trong Rubric 3. 

c) Đánh giá thuyết trình 

Sinh viên được yêu cầu yêu làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình 
huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của nhóm mình trước 
các nhóm khác. Hoạt động này không những giúp sinh viên đạt được những kiến thức 
chuyên ngành mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, 
thương lượng, làm việc nhóm. Để đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của sinh 
viên có thể sử dụng các tiêu chí đánh giá cụ thể như Rubric 4. 

4.2. Đánh giá tổng kết

Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ 
đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định 
trong quá trình dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa học kỳ, và 
đánh giá cuối học kỳ. 

Các phương pháp đánh giá trong loại đánh giá này gồm có: Kiểm tra viết, Kiểm 
tra trắc nghiệm, Bảo vệ và thi vấn đáp, Viết báo cáo, Thuyết trình, đánh giá làm việc 
nhóm và Đánh giá đồng cấp. Cụ thể như sau: 

a) Kiểm tra viết 

Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, 
bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến 
thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. Thang điểm 
đánh giá được sử dụng trong phương pháp đánh giá này là thang 10. Số lượng câu hỏi 
trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học 
phần. 

b) Kiểm tra trắc nghiệm 

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm tra viết, sinh viên 
được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. Điểm 
khác là trong phương pháp đánh giá này sinh viên trả lời các câu hỏi yêu cầu dựa trên 
các gợi ý trả lời cũng được thiết kế và in sẳn trong đề thi. 

c) Bảo vệ và thi vấn đáp 
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Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được được đánh gia thông qua 
phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá 
này được thể hiện trong Rubric 5. 

d) Viết Báo cáo 

Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả 
nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ/ hình ảnh 
trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể theo phương pháp này theo Rubric 6. 

e) Đánh giá thuyết trình 

Phương pháp đánh giá này hoàn toàn giống với phương pháp đánh giá thuyết 
trình trong loại đánh giá tiến trình theo Rubric 4. Đánh giá được thực hiện theo định kỳ 
(giữa kỳ, cuối kỳ, hay cuối khóa). 

f) Đánh giá làm việc nhóm 

Đánh giá làm việc nhóm được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo 
nhóm và được dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên. Tiêu chí 
đánh giá cụ thể theo Rubric 7. 

Bảng 4.1. Quan hệ giữa phương pháp đánh giá và PLOs 

Phương pháp đánh giá 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.1 Đánh giá tiến trình  

a) Đánh giá chuyên cần X X       X  X 

b) Đánh giá bài tập X X  X X   X X X  

c) Đánh giá thuyết trình      X X X    

11.2. Đánh giá tổng kết  

a) Kiểm tra viết X X X X X   X   X 

b) Kiểm tra trắc nghiệm X    X   X   X 

c) Bảo vệ và thi vấn đáp  X X  X X X X    

d) Báo cáo X X X X X X X X  X  

e) Đánh giá thuyết trình      X X X X   

f) Đánh giá làm việc nhóm      X X X  X  

 

5. Công cụ, tiêu chí đánh giá  

 Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, khoa KTCN đã xây dựng các công cụ, 
tiêu chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, 
mục tiêu và đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như 
Rubrics đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric 
đánh giá khác nhau cho các học phần khác nhau. 

Các Rubrics đánh giá được xây dựng chi tiết tương ứng với phương pháp đánh 
giá trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí. Cụ thể như sau:
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5.1. Đánh giá tiến trình 

a) Đánh giá chuyên cần (Attendace Check) 

Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi học Đi học không chuyên cần Đi học khá chuyên cần Đi học chuyên cần Đi học đầy đủ, rất chuyên cần 50% 

 
(<30%). (<50%). (<70%). (<90%). (100%). 

 

Đóng góp 
tại lớp 

Không tham gia 
hoạt động gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 
biểu, đóng gớp cho bài học 
tại lớp. Đóng góp không 
hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia phát 
biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. 
Phát biểu ít khi có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và 
trao đổi ý kiến liên quan đến 
bài học. Các đóng góp cho bài 
học là hiệu quả. 

Tham gia tích cực các hoạt 
động tại lớp: phát biểu, trao đổi 
ý kiến liên quan đến bài học. 
Các đóng góp rất hiệu quả. 

50% 

 

Rubric 2: Tham gia buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên (Project Attendance) 

Tiêu chí 
đánh 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
    

Trọng 
số 

MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Tổ chức 
nhóm 

Nhóm bị phá vỡ hoàn toàn: 
Trách nhiệm và nhiệm vụ của 
các thành viên trong nhóm 
không được phân công cụ thể, 
không có sự liên kết, phối hợp 
nhóm. 

Trách nhiệm và nhiệm vụ của 
mỗi thành viên trong nhóm 
không rõ ràng, không phù hợp 
với khả năng của họ. Không 
có sự phối hợp làm việc giữa 
các thành viên trong nhóm. 

Mỗi thành viên có nhiệm 
vụriêng nhưng chưa rõ 
ràng và chưa phù hợp với 
khả năng của thành viên. 
Sự phối hợp làm việc của 
nhóm chưa tốt. 

Nhiệm vụ của mỗi thành 
viên trong nhóm rõ ràng và 
phù hợp với khả năng của 
họ. Sự phối hợp làm việc 
của nhóm tốt. 

Nhiệm vụ của các thành viên 
trong nhóm rất rõ ràng và 
phù hợp với khả năng của 
họ, phát huy điểm mạnh của 
các thành viên. Sự phối hợp 
làm việc của nhóm rất tốt. 

20% 

Chuyên 
cần 

< 30% <50% <70% <90% 100% 10% 
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Tiêu chí 
đánh 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
    Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Thảo luận 
Không bao giờ tham gia thảo 
luận trong nhóm 

Hiếu khi tham gia thảo luận 
nhóm và đóng góp ý kiến 

Thỉnh thoảng tham gia 
thảo luận nhóm và đóng 
góp ý kiến 

Thường xuyên tham gia 
thảo luận nhóm và đóng góp 
ý kiến cho thảo luận giữa 
các nhóm. 

Luôn tham gia thảo 
luậnnhóm và đóng góp ý 
kiến hiệu quả cho các hoạt 
động của nhóm và giữa các 
nhóm. 

20% 

Nội dung 
theo tiến 
độ quy 
định 

Không có nội dung tính toán. 

Nội dung tính toán không đầy 
đủ (<50%), kết quả tính toán 
sai, trình tự các bước tính toán 
không hợp lý. 

Nội dung tính toán đầy đủ 
về khối lượng theo tiến độ 
quy định (100%). Kết quả 
tính toán còn một số sai 
sót, nhầm lẫn. Một số 
nhầm lẫn về kích thước, 
ghi chú, giải thích các 
thông số, bảng biểu.  

Nội dung tính toán đầy đủ 
về khối lượng theo tiến độ 
quy định (100%). Kết qủa 
tính toán đúng, có sử dụng 
phần mềm tính toán nhưng 
chưa hợp lý 

Nội dung tính toán đầy đủ về 
khối lượng theo tiến độ quy 
định (100%). Trình tự các 
bước tính toán hợp lý, kết 
qủa tính toán đúng, sử dụng 
phần mềm tính toán hợp lý. 

20% 

Trình bày 
thuyết 
minh 

Không có thuyết minh hoặc 
thuyết minh không đầy đủ. 

Trình bày thuyết minh lộn 
xộn, không đúng trình tự, hình 
vẽ, bảng biểu và ký hiệu sử 
dụng trong thuyết minh không 
phù hợp 

Nội dung trình bày trong 
thuyế t minh phù hợp. 
Thuyết minh còn một số 
lỗi chính tả, 

Nội dung phù hợp. Cấu 
trúc, bố cục thuyết minh rõ 
ràng, logic. Ghi chú, giải 
thích, hình vẽ, bảng biểu 
đầy đủ, ít 

Nội dung phù hợp, cấu trúc 
thuyết minh rất chi tiết, rõ 
ràng, logic. Hình vẽ, bảng 
biểu, chú thích trình bày 
khoa học, sử dụng phần 
mềmtính trong thuyết minh 
hiệu quả 

15% 

Bản vẽ kỹ 
thuật 

Không có bản vẽ hoặc bản vẽ 
thiếu bộ phận, hình ảnh theo yêu 
cầu. Nội dung không đúng 

Bản vẽ thể hiện không đầy đủ, 
không rõ ràng, thiếu kích 
thước. Cấu tạo chi tiết các bộ 
phận, nội dung trên hình vẽ 
đúng yêu cầu nhưng còn nhiều 
sai sót. Ghi chú không phù 
hợp. 

Bản vẽ thể hiện đầy đủ các 
hình ảnh theo yêu cầu 
nhưng sắp xếp không phù 
hợp, còn một số lỗi nhỏ về 
trình bày. Nội dung trên 
bản vẽ đúng yêu cầu. Ghi 
chú đầy đủ. 

Bản vẽ thể hiện đầy đủ, chi 
tiết. Kích thước rõ ràng. 
Nội dung thể hiện đúng 
theo yêu cầu. Sắp xếp, 
trình bày bản vẽ hợp lý. 
Ghi chú rõ ràng, chi tiết. 

Bản vẽ thể hiện đầy đủ, rất 
học, sử dụng phần mềm tính 
chi tiết và khoa học. Sắp 
xếp, trình bày hợp lý, sáng 
tạo, có thể ứng dụng ngay 
vào các công trình xây dựng 
thực tế. 

5% 

 

b) Đánh giá bài tập (Work Assigment) 



 

10 

 

Rubric 3: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 
số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nộp bài tập Không có bài tập 
Nộp bài tập 70% số lượng 
bài tập được giao. Chưa 
đúng thời gian quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 
lượng được giao). Một số bài tập 
nộp chưa đúng thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 
lượng được giao). Hầu hết 
bài tập nộp đúng thời gian 
quy định 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 
lượng được giao). Đúng thời 
gian quy định. 

20% 

Trình bày bài 
tập 

Không có bài tập 

Bài tập trình bày lộn xộn, 
không đúng yêu cầu về 
trình bày (font chữ, cỡ chữ, 
giản dòng). Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng trong bài tập 
không phù hợp. 

Bài tập trình bày đúng yêu cầu 
(font chữ, cỡ chữ, giản dòng). 
Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong 
bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn 
mộtsố lỗi nhỏ về trình bày (lỗi 
chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích 
thước) 

Bài tập trình bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giản dòng). Hình vẽ, 
bảng biểu sử dụng trong bài 
tập rõ ràng, phù hợp. Ghi 
chú, giải thích đầy đủ, hợp 
lý. 

Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, 
giản dòng), logic Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng trong bài tập rõ 
ràng, khoa học. Ghi chú, giải 
thích cụ thể, hợp lý. 

30% 

Nội dung bài 
tập 

Không có bài tập 
Nội dung bài tập không đầy 
đủ, một số không đúng theo 
yêu cầu nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập đầy đủ, đúng 
với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa 
hợp lý. Còn một số sai sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, 
đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. 
Tính toán logic, chi tiết và rõ 
ràng, hoàn toàn hợp lý. 

50% 

 

c) Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation) 

Rubric 4: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy địn 

 
Trọng 

số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội dung 
báo cáo 

Không có nội dung 
hoặc nội dung không 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu, hình 
ảnh và giải thích 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. 
Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ 
hiểu. Hình ảnh minh họa rõ 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh họa rõ ràng, đẹp, 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh họa rõ ràng, đẹp, 

50% 
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phù hợp với yêu cầu. chưa rõ ràng ràng, đẹp phong phú. Có sử dụng video phong phú. Có sử dụng video và giải 
thích cụ thể hiểu biết trên video. 

Trình 
bày slide 

Slide trình bày quá sơ 
sài, không đủ số 
lượng theo quy định 

Slide trình bày với 
số lượng phù hợp, 
sử dụng từ ngũ và 
hình ảnh rõ ràng 

Slide trình bày với bố cục logic, 
rõ ràng. Giọng nói vừa phải, rõ 
ràng gồm 3 phần (mở bài, thân 
bài và kết luận) 

Slide trình bày với bố cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 phần, thể hiện sự 
thành thạo trong trình bày 

Slide trình bày với bố cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 phần. Thuật ngữ sử dụng 
đơn giản dễ hiểu. Thể hiện sự thành 
thạo trong trình bày và ngôn ngữ 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày không 
logic, vượt quá thời 
gian quy định. Sử 
dụng thuật ngữ không 
đúng, phát âm không 
rõ, giọng nói nhỏ. 
Người nghe không 
hiểu. 

Bài trình bày đầy 
đủ. Giọng nói nhỏ, 
phát âm còn một số 
từ không rõ, sử 
dụng thuật ngữ phức 
tạp, chưa có tương 
tác với người nghe 
khi trình bày. 

Phần trình bày có bố cục 3 phần 
rõ ràng. Giọng nói vừa phải, rõ 
ràng, dễ nghe, thời gian trình 
bày đúng quy định, thỉnh 
thoảng có tương tác với người 
nghe. Người nghe có thể hiểu 
và kịp theo dõi nội dung trình 
bày. 

Phần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các thuật ngữ đơn giản, 
dễ hiểu. Bố cục rõ ràng. Giọng nói 
rõ ràng, lưu loát. Thời gian trình 
bày đúng quy định. Tương tác tốt 
với người nghe. Người nghe có 
thể hiểu được nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn. Bố cục rõ 
ràng. Giọng nói rõ ràng, lưu loát. thu 
hút sự chú ý của người nghe, tương tác 
tốt với người nghe. Người nghe có thể 
hiểu và theo kịp tất cả nội dung trình 
bày. Thời gian trình bày đúng quy 
định. 

25% 

 

5.2. Đánh giá tổng kết 

a) Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẳn 

b) Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẳn 

c) Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 
 

Rubric 5: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Thái độ trả 
lời câu hỏi 

Thái độ giao tiếp, trả lời 
thô lỗ, không hợp tác, 
thiếu tôn trọng trong giao 
tiếp. Sử dụng thuật ngữ 
không phù hợp, gióng nói 
khó nghe. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 
câu hỏi lễ độ. Sử dụng các 
thuật ngữ trong câu trả lời 
phức tạp, khó hiểu. Giọng 
nói nhỏ, thiếu tự tin. 

Thái độ giao tiếp, trả lời nhẹ 
nhàng, hòa nhã. Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, dễ nghe. Thuật 
ngữ sử dụng trong câu trả lời 
lời phù hợp, dễ hiểu. 

Thái độ trong câu trả lời tự 
tin, từ tốn, nhẹ nhàng, điềm 
đạm. Thuật ngữ sử dụng 
trong câu trả lời đơn giản, dễ 
hiểu. Giọng nói lưu loát, rõ 
ràng. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 
rất tự tin, Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. thu hút sự 
chú ý của người nghe, 
tương tác tốt với người 
nghe. 

20% 
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Nội dung 
trả lời 

Các câu trả lời hoàn toàn 
không liên quan đến câu 
hỏi. 

Các câu trả lời không rõ 
ràng, gần như không liên, 
không tập trung vào trọng 
tâm của câu hỏi. 

Các câu trả lời đúng trọng tâm 
câu hỏi, liên quan đến câu hỏi 
nhưng thiếu tự tin trong các 
câu trả lời . 

Các câu trả lời ngắn gọn, rõ 
ràng, đầy đủ, liên quan đến 
câu hỏi yêu cầu. Thể hiện sự 
tự tin về sự hiểu biết trong 
câu trả lời, lập luận giải thích 

Các câu trả lời ngắn gọn, 
rõ ràng, đầy đủ, liên quan 
trực tiếp đến câu hỏi yêu 
cầu; tự tin trong câu trả 
lời; lập luận, giải thích cho 
câu hỏi 

80% 

 

d) Đánh giá báo cáo (Written Report)  

Rubric 6: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 
số 

MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội dung đồ 
án 

Không có hoặc nội 
dung được trình bày 
trong báo cáo 
không phù hợp với 
yêu cầu. 

Nội dung trình bày trong 
báo cáo đầy đủ theo yêu 
cầu. Tính toán sai, không 
cụ thể, không đáp ứng 
yêu cầu. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 
cầu, còn một số nhầm lẫn 
trong tính toán, một số nội 
dung chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, 
trình tự tính toán hợp lý, tính 
toán chính xác. Kết quả tính 
toán và chọn chưa có giải 
thích cụ thể, chưa thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, tính 
toán chi tiết, rõ ràng, logic, trình tự 
tính toán hợp lý. Kết quả tính toán 
và chọn có sự phân tích, lý giải cụ 
thể, rõ ràng và thuyết phục. 

60% 

Trình bày 
thuyết minh 

Không có thuyết 
minh hoặc thuyết 
minh không đúng 
với nội dung theo 
yêu cầu. 

Trình tự trình bày trong 
thuyết minh không đúng. 
Nội dung phù hợp theo 
yêu cầu. Hình vẽ, bảng 
biểu còn nhiều mâu 
thuẩn với nội dung. 

Nội dung, trình tự trình 
bày thuyết minh phù hợp 
theo yêu cầu. Trình bày 
còn một số lỗi về chính tả, 
kích thước, ghi chú chưa 
đầy đủ. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, 
cấu trúc logic, rõ ràng đáp ứng 
yêu cầu. Hình ảnh, bảng biểu 
rõ ràng, logic, ghi chú phù hợp 
Thể hiện kỹ năng soạn thảo 
văn bản còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, cấu trúc 
logic, rõ ràng đáp ứng yêu cầu. Hình 
ảnh, bảng biểu rõ ràng, logic, ghi 
chú phù hợp. Thể hiện việc sử dụng 
thành thạo máy tính trong trình bày 
báo cáo. 

20% 

Bản vẽ kỹ 
thuật và hình 

ảnh 

Không có hoặc 
thiếu bản vẽ/hình 
ảnh, bản vẽ/hình 
ảnh không đúng nội 
dung theo quy định. 

Đầy đủ số lượng bản 
vẽ/hình ảnh (3 bản) với 
nội dung theo đúng quy 
định. Kích thước, ghi chú 
trên bản vẽ/hình ảnh 
không được thể hiện 
hoặc thể 

Đầy đủ bản vẽ (3 bản) với 
nội dung theo đúng quy 
định. Kích thước, ghi chú 
trên bản vẽ đầy đủ, rõ 
ràng. Còn một số lỗi về 
trình bày (sai chính tả, nét 
vẽ). 

Đầy đủ bản vẽ (3 bản) với nội 
dung theo đúng quy định. Sắp 
xếp các phần trên bản vẽ hợp 
lý. Kích thước, ghi chú đầy 
đủ, rõ ràng. 

Đầy đủ bản vẽ (3 bản) với nội dung 
theo đúng quy định. Sắp xếp các 
phần trên bản vẽ hợp lý. Kích thước, 
ghi chú đầy đủ, rõ ràng. Thể hiện 
việc sử dụng thành thạo công cụ vẽ 

20% 
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e) Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation): Rubric 4: Thuyết trình (Oral Presentation) 

f) Đánh giá làm việc nhóm (Teamwork Assessment)  

Rubric 7: Làm việc nhóm (Teamwork Assessment) 

 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Tổ chức 
nhóm 

Không có sự làm việc 
nhóm 

Trách nhiệm và nhiệm vụ 
công việc của các thành 
viên trong nhóm không 
được phân công cụ thể. 

Mỗi thành viên có nhiệm vụ 
công việc riêng nhưng không rõ 
ràng và không phù hợp với khả 
năng của thành viên trong nhóm. 

Nhiệm vụ công việc rõ 
ràng và phù hợp với khả 
năng của mỗi thành viên 
trong nhóm. 

Nhiệm vụ công việc của mỗi thành 
viên rõ ràng, cụ thể, phù hợp. Phát 
huy thế mạnh của các thành viên 
trong nhóm. Tương tác, phối hợp 
tốt giữa các thành viên. 

30% 

Tham gia 
làm việc 

nhóm 
(chuyên 

cần) 

< 30% <50% <70% <90% 

100%  

(Tham gia đầy đủ các buổi họp, 
thảo luận của nhóm) 

30% 

Thảo luận 
Không bao giò tham 
gia vào việc thảo luận 
của nhóm 

Hiếm khi tham gia vào 
thảo luận nhóm và đóng 
góp ý kiến. 

Thỉnh thoảng tham gia thảo luận 
nhóm và đóng góp ý kiến. 

Thưởng xuyên tham gia 
thảo luận nhóm và đóng 
góp ý kiến hay. 

Luôn tham gia thảo luận nhóm và 
đóng góp ý kiến hay, hiệu quả cho 
các hoạt động của nhóm. 

20% 

Phối hợp 
nhóm 

Không bao giò tham 
gia vào việc thảo luận 

của nhóm 

Hiếm khi hợp tác, phối hợp 
làm việc nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. 
Thỉnh thoảng tôn trọng và chia 

sẽ kinh nghiệm từ các thành viên 
khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với 
nhóm. Thường xuyên tôn 

tr ọng và chia sẽ kinh 
nghiệ m từ các thành 
viên khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. Luôn 
luôn tôn trọng và chia sẽ kinh 

nghiệm từ các thành viên khác của 
nhóm. 

20% 
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* 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 5.1. 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 8.0 đến 8.4 B+ 3.5 

Từ 7.0 đến 7.9 B 3.0 

Từ 6.5 đến 6.9 C+ 2.5 

Từ 5.5 đến 6.4 C 2.0 

Từ 5.0 đến 5.4 D+ 1.5 

Từ 4.0 đến 4.9 D 1.0 

Không đạt Nhỏ hơn 4.0 F 0 

 

6. Nội dung chương trình giảng dạy 

6.1. 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 

 

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). 
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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 chỉbao gồm các học phầnnhằm 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 cáchọc 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. 

6.2. 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 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, góp phần bồi dưỡng thế giới 
quan phương pháp luận và tư duy 

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 

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 
đầu tiên của Đảng; Quá trình phát 
triển đường lối và lãnh đạo của 
Đảng trong cuộc đấu tranh giải 

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 

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 
thức về kỹ năng đọc hiểu cơ bản 
kèm với nguồn từ vựng phong phú 
về chủ đề giúp sinh viên có thể vận 

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 

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 

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: 

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 

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. 

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 
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 

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 

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 
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 

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 

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, 
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 

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 

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 
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 

0 0 30 30 1 
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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 

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 
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 

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 

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; 
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 

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 

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 
khí 

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

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 
lĩnh vực áp dụng của chúng. 

45 0 0 60 3 

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 

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 

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. 

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

-Phương pháp thiết kế ổn định 

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 

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, 
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.   

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 

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 
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 

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 

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 
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 

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 

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 
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 

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 

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 
PLC 

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

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 

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

0 0 120 120 4 

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

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 nay 
đáp ứng với công nghệ 4.0 

 

30 0 0 60 2 

62 Cơ sở lọc – hóa Học phần cung cấp cho sinh 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 

dầu 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. 

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, 
ankyl hóa, isome hóa, 
hydrocracking, hấp thụ, hấp phụ. 
Qua đó sinh viên có thể vận hành, 

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 

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 

 

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

22 22 
Giáo dục quốc phòng-An 
ninh 

     X  X  X X 

B Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
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TT 

Mã 
HP Tên học phần 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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    

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

48 48 Động cơ đốt trong X 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 

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 

 

 



 

8. Sơ đồ chương trình giảng dạy 

 

 

40 

 



 

41 

 

 

9. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)  

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 

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 



 

42 

 

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, 

hai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
học 

2 bb 21 9    60 2 

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         
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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 

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 
động 

2 bb 30     60  

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  
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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, 

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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