
 1 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG ĐHSPKỸ THUẬT VINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh). 

Tên chương trình:  Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật  

Điều khiển và Tự động hóa 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Tên ngành đào tạo:  Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 

Mã số:  7510303 

Thời gian khóa học:  04 năm 

 

1. Mục tiêu: 

1.1. Mục tiêu chung: 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự 

động hóa người tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành để có thể 

tham gia thiết kế, tư vấn, quản lý, điều hành các cơ sở sản xuất; đề xuất và giải quyết những 

vấn đề liên quan đến lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự động hóa. 

Người tốt nghiệp chương trình này có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất có liên quan 

về lĩnh vực Tự động hóa, lĩnh vực Điều khiển tự động. Làm việc tại các viện nghiên cứu, các 

cơ sở đào tạo. Làm việc tại các doanh nghiệp tự vấn, thiết kế, chế tạo và xây lắp điện.  

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

Sau khi học xong chương trình này người tốt nghiệp có khả năng: 

a. Về kiến thức: 

- Hiểu biết cơ bản về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.  

- Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện, máy điện trong 

công nghiệp và dân dụng để vận dụng vào việc vận hành tối ưu thiết bị điện trong hệ thống. 

- Có kiến thức chuyên ngành để phân tích và thiết kế được các hệ truyền động điện, 

các hệ thống truyền động tự động các máy sản xuất, các dây chuyền sản xuất tự động vừa và 

nhỏ trong công nghiệp và dân dụng. 

- Có kiến thức chuyên ngành để vận hành, sửa chữa, bảo trì và lắp đặt được các máy 

điện và thiết bị điện; các hệ truyền động điện; các hệ thống truyền động tự động; các máy sản 

xuất; các hệ thống liên quan đến lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự động hóa. 

b. Về kỹ năng: 

- Đọc và phân tích được các bản vẽ kỹ thuật thuộc lĩnh vực rộng của ngành đào tạo.  

- Thiết kế và lắp đặt được các hệ thống điều khiển cho máy điện và thiết bị điện; các 

hệ truyền động điện cho máy sản xuất công nghiệp và dân dụng; các hệ thống truyền động tự 

động, hệ giám sát và điều khiển cho các dây chuyền sản xuất trong các phân xưởng và nhà 

máy.    
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- Vận hành, bảo trì, sửa chữa được: Các máy điện và thiết bị điện; các hệ thống truyền 

động điện trong các máy sản xuất; các hệ thống điều khiển tự động trong các dây chuyền sản 

xuất; các hệ thống thuộc lĩnh vực rộng của ngành Điều khiển và Tự động hóa. 

- Lập trình và cài đặt được các thiết thiết bị điều khiển trong công nghiệp như PLC; Vi 

điều khiển; biến tần, máy tính công nghiệp... Kết nối được các thiết bị tự động hóa, hệ thống 

thu thập dữ liệu và máy tính thông qua mạng truyền thông công nghiệp.  

- Sử dụng được một số phần mềm kỹ thuật để tính toán, thiết kế và mô phỏng thiết bị 

điện, các hệ thống điều khiển và tự động hóa. 

- Đưa ra giải pháp cho các cải tiến kỹ thuật; các phương án vận hành tối ưu hệ thống 

điện; các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng.  

c. Về thái độ: 

- Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng 

mực; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.  

- Ham học hỏi, tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo.  

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

- Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa có thể làm 

việc với vai trò của cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy công nghiệp với các nhiệm vụ như: Khảo 

sát, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, điều phối, quản lý các công việc liên quan đến lĩnh vực 

rộng của ngành kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa. 

- Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế và xây lắp điện với vai trò tư vấn thiết kế, 

lắp đặt các hệ thống điều khiển cho các máy sản xuất, các dây chuyền sản xuất tự động của 

các phân xưởng trong các nhà máy công nghiệp hay trong các khu công nghiệp và các khu 

chế xuất.   

- Làm việc tại các cơ sở đào tạo như: Các trường Đại học kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, 

Trung học chuyên nghiệp hoặc các trường dạy nghề với vai trò giảng viên, giáo viên, cán bộ 

nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn thực hành, hướng dẫn thí nghiệm thuộc ngành Điều khiển và tự 

động hóa.  

- Làm việc tại các sở khoa học công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ, các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, với vai trò là 

các chuyên viên kỹ thuật.  

- Thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp. 

e. Trình độ ngoại ngữ, tin học: 

- Có trình độ tin học cơ bản và khai thác ứng dụng được các phần công nghiệp.  

- Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ (tiếng Anh) cơ bản, có khả năng đọc, sử dụng tài 

liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

2. Chuẩn đầu ra: 

2.1. Kiến thức: 

a. Kiến thức chung:  

- Hoàn thành đủ số tín chỉ trong chương trình được thiết kế theo chương trình khung 

ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học đã được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo phê duyệt.  
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- Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Có kiến thức cơ sở và chuyên môn về Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động 

hóa để phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. 

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để sử dụng máy tính, trình chiếu, khai 

thác internet,khai thác ứng dụng được các phần mềm công nghiệp. 

- Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng 

bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử 

lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn 

văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được 

những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý 

do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình. 

b. Kiến thức chuyên ngành: 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện, máy điện trong công 

nghiệp và dân dụng để vận dụng vào việc vận hành tối ưu thiết bị điện trong hệ thống. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để phân tích và thiết kế được các hệ truyền 

động điện, các hệ thống truyền động tự động các máy sản xuất, các dây chuyền sản xuất tự 

động vừa và nhỏ trong công nghiệp và dân dụng. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để vận hành, sửa chữa, bảo trì và lắp đặt 

được các máy điện và thiết bị điện; các hệ truyền động điện; các hệ thống truyền động tự 

động; các máy sản xuất; các hệ thống liên quan đến lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự 

động hóa. 

- Phân tích và đánh giá được mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật cơ bản trong tổ chức sản 

xuất công nghiệp để xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công 

nghiệp và dân dụng. 

2.2. Kỹ năng: 

- Đọc và phân tích được các bản vẽ kỹ thuật thuộc lĩnh vực rộng của ngành đào tạo.  

- Thiết kế và lắp đặt được các hệ thống điều khiển cho máy điện và thiết bị điện; các 

hệ truyền động điện cho máy sản xuất công nghiệp và dân dụng; các hệ thống truyền động tự 

động, hệ giám sát và điều khiển cho các dây chuyền sản xuất trong các phân xưởng và nhà 

máy.    

- Vận hành; bảo trì, sửa chữa được các máy điện và thiết bị điện; các hệ thống truyền 

động điện trong các máy sản xuất; các hệ thống điều khiển tự động trong các dây chuyền sản 

xuất; các hệ thống thuộc lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và Tự động hóa. 

- Lập trình và cài đặt được các thiết thiết bị điều khiển trong công nghiệp như PLC; Vi 

điều khiển; biến tần, máy tính... Kết nối được các thiết bị tự động hóa, hệ thống thu thập dữ 

liệu và máy tính thông qua mạng truyền thông công nghiệp.  

- Sử dụng được một số phần mềm công nghiệp thông dụng để tính toán, thiết kế và mô 

phỏng thiết bị điện và các hệ thống điều khiển và tự động hóa. 

- Đưa ra giải pháp và triển khai đươc các cải tiến kỹ thuật; phương án vận hành tối ưu 

hệ thống điện; các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng.  

- Xây dựng được kế hoạch, tổ chức nhóm sản xuất hay cơ sở sản xuất, có tác phong 

công nghiệp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động theo yêu cầu của ngành nghề. 
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- Sử dụng thành thạo tin học cơ bản gồm: Tin học văn phòng; Internet; Trình chiếu 

nhằm phục vụ cho công việc. 

- Có khả năng giao tiếp, nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng ngôn ngữ tiếng anh. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ và có sáng kiến trong quá trình thực 

hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và Tự động 

hóa. 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

- Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông 

thường và một số vấn đề phức tạp liên quan đến lĩnh vực rộng ngành Công nghệ Kỹ thuật 

Điều khiển và Tự động hóa. 

-  Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể. Đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên ngành ở quy mô trung bình. 

3. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa:  

- Khối lượng toàn khóa học: 131 tín chỉ (không bao gồm GDQP-AN và GDTC). 

- Khối lượng giáo dục đại cương: 33 tín chỉ  (không bao gồm GDQP-AN và GDTC). 

- Khối lượng giáo dục chuyên nghiệp: 98 tín chỉ. 

- Khối lượng lý thuyết/thực hành: 1328 giờ lý thuyết/2137 giờ thực hành. 

4. Đối tượng tuyển sinh:  

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào 

tạo.  

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và hướng dẫn thực hiện quy chế 

đào tạo của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh.  

6. Cách thức đánh giá: 

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và hướng dẫn thực hiện quy chế 

đào tạo của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh.  

7. Nội dung chương trình: 

7.1. Các HP/MĐ và khối lượng kiến thức: 
 

 

TT 

  

Mã HP/MĐ 

  

Tên HP/MĐ 

Khối lượng kiến thức 

Ghi 

chú 

S
ố
 T

C
 

T
ổ
n

g
 s

ố
 g

iờ
 

G
iờ

 l
ý
 t

h
u

y
ết

 

G
iờ

 t
h

ự
c 

h
à
n

h
 

(T
H

, 
T

N
, 
B

T
, 
T

L
) 

I Giáo dục đại cương 44 705 492 213  

1 2ML007DC Triết học Mác – Lê nin 3 45 33 12  

2 3ML003DC Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2 30 21 9  

3 2ML002DC Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 21 9  

4 2ML005DC Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 21 9  
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5 3ML006DC 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 30 21 9  

6 2TQ001DC 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

1 (Đường lối quân sự của Đảng) 
3 45  45  0   

7 2TQ002DC 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

2 (Công tác quốc phòng an ninh) 
2 30 30  0   

8 2TQ003DC 

Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

3 (Quân sự chung về chiến 

thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK-CKC) 

3 45  30  15   

9 2TQ007DC Giáo dục thể chất 1 (TD+ĐK) 2 60 12  48   

10 2TQ008DC 
Giáo dục thể chất 2 (Bóng 

chuyền) 
1 30 6 24   

11 2TN001DC Nhập môn tin học 2 30 22 8  

12 2ML001DC Pháp luật đại cương 2 30 22 8  

13 3DC004DC Toán cao cấp 1 2 30 19 11  

14 3DC005DC 
Toán cao cấp 2 (Ngành điện, 

điện tử) 
2 30 21 9  

15 3DC006DC Vật lý đại cương  2 30 28 2  

16 3DC007DC Vật lý chuyên ngành điện 2 30 20 10  

17 3DC011DC Xác suất thống kê 2 30 20 10  

18 3NN001DC Tiếng Anh cơ bản 1 2 30 30 0  

19 3NN002DC Tiếng Anh cơ bản 2 2 30 30 0  

20 3NN007DC 
Tiếng Anh chuyên ngành điện, 

điện tử 
2 30 30 0  

21 3SP003DC Kỹ năng mềm 2 30 10 20  

II Giáo dục chuyên nghiệp 98 2415 836 1924  

II.1 Cơ sở ngành 38 765 399 366  

  Cơ sở ngành (bắt buộc) 32 660 318 342  

22 3CK135DH Vẽ kỹ thuật (Điện, điện tử) 2 30 22 8  

23 3DN101DH Lý thuyết mạch điện 1 (+TN) 2 30 20 10  

24 3DN102DH Lý thuyết mạch điện 2 (+BTL) 2 30 20 10  

25 3DT101DC Điện tử tương tự và số 2 30 24 6  

26 3DN104DH Kỹ thuật đo lường (+TN) 2 30 24 6  

27 3DN142DH Máy điện (+TN) 2 30 24 6  

28 3DN108DH Kỹ thuật an toàn điện 2 30 24 6  

29 3DN141DH 
Lý thuyết điều khiển tự 

động(+BTL) 
2 30 24 6  

30 3DN111DH 
Kỹ thuật biến đổi điện năng điện 

năng(+TN) 
2 30 22 8  

31 3DN106DH 
Cơ sở truyền động điện 

(+TN+BTL) 
2 30 24 6  

32 3DN201CD 
Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo 

lường điện 
2 60 12 48  
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33 3DN222DH Sửa chữa khí cụ điện 2 60 12 48  

34 3DT201CD Lắp mạch điện tử cơ bản 2 60 15 45  

35 3DN202CD Sửa chữa máy điện 2 60 15 45  

36 3DN207CD 
Lắp đặt mạch điện các bộ biến 

đổi điện năng 
2 60 15 45  

37 3DN203CD 
Lắp đặt mạch điện điều khiển 

ĐCĐ dùng rơle, công tắc tơ 
2 60 15 45  

  Cơ sở ngành (tự chọn) 6 90  72  18   

38   Chọn 01 trong 02 HP sau:          

 3DN102CD Vật liệu điện, điện tử 2 30 24 6  

 3DN121DH 
Lý thuyết Lý thuyết Mô hình hóa 

và mô phỏng 
2 30 24 6  

39  
 

Chọn 01 trong 02 HP sau:          

 3DN107DH Trường điện từ 2 30 24 6  

 3DN144DH Vi xử lý 2 30 24 6  

40    Chọn 01 trong 02 HP sau:          

 3DN123DH Điều khiển quá trình 2 30 24 6  

 3DN139DH Hệ thống thông tin công nghiệp 2 30 24 6  

II.2 Chuyên ngành 35 840 332 538  

  Chuyên ngành (bắt buộc) 31 795 278 532  

41 3DN103CD Cung cấp điện 2 30 24 6  

42 3DN135DH 
Truyền động điện tự 

động(+BTL) 
2 30 24 6  

43 3DN140DH Kỹ thuật Robot 2 30 24 6  

44 3DN117DH Trang bị điện, điện tử 3 45 33 12  

45 3DN113DH 
Đồ án I: Thiết kế hệ thống truyền 

động điện 
1 30 4 26  

46 3DN211DH 
Đồ án II: Thiết kế hệ thống điều 

khiển và Tự động hóa 
1 30 4 26  

47 3DN240DH Lắp đặt mạch điện tử số 2 60 15 45  

48 3DN206CD Lập trình vi điều khiển 2 60 15 45  

49 3DN205CD Lập trình PLC cơ bản 2 60 15 45  

50 3DN242DH Thiết kế hệ thống nhúng 2 60 15 45  

51 3DN236DH 
Lắp đặt mạch điện khí nén và 

thủy lực 
2 60 15 45  

52 3DN235DH 
Lắp đặt mạch điện điều khiển 

quá trình 
2 60 15 45  

53 3DN233DH 
Lắp đặt hệ thống đo và điều 

khiển bằng máy tính 
2 60 15 45  

54 3DN214CD 
Sửa chữa mạch điện máy công 

nghiệp 
2 60 15 45  

55 3DN213CD Kết nối mạng truyền thông công 2 60 18 45  
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nghiệp 

56 3DN239DH 

Lắp đặt thiết bị tự động và điều 

khiển công nghiệp (Thực tập 

FMS) 

2 60 15 45  

  Chuyên ngành (tự chọn) 4 60 48 12  

57   Chọn 01 trong 02 HP sau:          

 3DN138DH 
Hệ thống sản xuất Tự động hóa 

tích hợp máy tính (+BTL) 
2 30 24 6 

 

 3DN136DH Điều khiển tối ưu và thích nghi 2 30 24 6  

58 
 

Chọn 01 trong 02 HP sau:          

 3DN137DH Hệ thống điều khiển số 2 30 24 6  

 3DN114DH Điều khiển mờ và mạng nơron 2 30 24 6  

 II.3 Tốt nghiệp 25 1125 105  1020  

59 3DN243DH 
Thực tập sản xuất tại doanh 

nghiệp 
9 405 45 360  

60 3DN244DH Thực tập tốt nghiệp 9 405 45 360  

61 3DN231DH Đồ án tốt nghiệp  7 315 15 300  

61 3DN245DH 

Tiểu luận tốt nghiệp (dành cho 

SV không đủ đk làm đồ án tốt 

nghiệp)  

7 315 15 300  

III Môn học thay thế (cho SV nước ngoài)  4  120 62  58  

62 3SP001DC 
Tiếng việt nâng cao 1 (thay thế 

Tiếng Anh cơ bản 1) 
2 30 10 20  

63 3SP002DC 
Tiếng việt nâng cao 2 (thay thế 

Tiếng Anh cơ bản 2) 
2 30 10 20  

64 3ML002DC 
Văn hóa việt nam (thay thế 

Tiếng Anh chuyên ngành) 
2 30 21 9  

65 3ML003DC 
Lịch sử việt nam (thay thế QP-

AN) 
2 30 21 9  

 

7.2. Nội dung cần đạt được của từng học phần (mô tả tóm tắt): 

(1) Triết học Mác - Lê nin: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thế giới quan và phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương 

thức sản xuất tư  bản chủ nghĩa; Học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

(3) Tư tưởng Hồ Chí Minh: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lê nin. 

- Nội dung: Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị 

văn hóa Hồ Chí Minh: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin; Tạo lập 

những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng 

nước ta; Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. 

(5) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lê nin. 
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- Nội dung: Cung cấp những  nội dung cơ bản của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực 

cơ bản của đời sống xã hội. 

(6) Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến 

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật 

quân sự Việt Nam từ khi có Đảng. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng về nguồn gốc, bản 

chất chiến tranh; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng 

vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Giúp 

sinh viên bước đầu tìm hiểu nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và Nghệ thuật quân sự Việt 

nam từ khi có đảng lãnh đạo. 

(7) Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không.  

- Nội dung: Giúp sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch 

đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu tranh, phòng chống 

chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng 

chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam để giữ gìn an 

ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN. 

(8) Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không.  

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ 

năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân 

dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân 

sự bảo vệ Tổ quốc.Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; 

có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo 

kỹ thuật băng bó, chuyển thương. 

(9) Giáo dục thể chất 1 ( TD + ĐK) 1: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người 

nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.- Nắm vững được một số kiến 

thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các môn thể dục thể thao được quy định trong 

chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất. 

(10) Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền): 01 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 (TD+ĐK).  

- Nội dung: Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người 

nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng. Trên cơ sở nắm vững kỹ 

thuật, phương pháp tập luyện và thi đấu môn Bóng chuyền theo nội dung chương trình, giúp 

sinh viên biết vận dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trong quá trình 

tự rèn luyện. 

Phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, giáo dục tính tự giác, tích cực, ý 

thức tổ chức kỷ luật và đặc biệt là thói quen tập luyện TDTT thường xuyên trong sinh viên, 
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góp phần cùng với Nhà trường đào tạo nên lớp người có ý chí, phẩm chất đạo đức, sức khỏe 

tốt, không bệnh tật phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

(11) Nhập môn tin học: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng sử dụng tin 

học văn phòng, bao gồm: nắm vững các khái niệm cơ bản trong tin học ; kỹ năng sử dụng các 

chức năng thao tác cơ bản về: Hệ điều hành Windows,  Microsoft Word,  Microsoft Excel;  

biết sử dụng Intenet , phòng chống và diệt Virút tin học. 

(12) Pháp luật đại cương: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản của nhà nước và pháp luật 

nói chung, các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng. Thể hiện đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường giáo dục pháp luật ở mỗi 

cá nhân, công dân. 

(13) Toán cao cấp 1: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Giải được các dạng toán liên quan đến phép tính vi phân hàm 2 biến; 

chuỗi số, chuỗi hàm; phương trình vi phân; ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; 

biết cách ứng dụng Toán học vào thực tiễn. 

(14) Toán cao cấp 2: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 1 

- Nội dung: Giải được các dạng toán liên quan đến phép tính tích phân bội;  tích phân 

đường, tích phân mặt; đạo hàm theo hướng;  biết cách ứng dụng Toán học vào thực tiễn. 

 (15) Vật lý đại cương (điện, điện tử): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương (cơ 

học, nhiệt học), làm cơ sở cho sinh viên học các môn kỹ thuật. 

Các đại lượng vật lý cơ bản và những quy luật liên quan như: Động lượng, các định lý 

và định luật về động lượng; mômen động  lượng, các định lý và định luật về mômen động 

lượng; động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng. Vận dụng xét chuyển động quay vật 

rắn, dao động và sóng cơ. Thuyết động học phân tử sử dụng thống kê giải thích và tính các 

lượng: nhiệt độ, áp suất, nội  năng (khí lý tưởng). Vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa 

năng lượng vào các quá trình chuyển trạng thái nhiệt. Xét chiều diễn biến của các quá trình 

nhiệt, nguyên lý tăng entrôpi. 

(16) Vật lý chuyên ngành điện: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 

- Nội dung: Các loại trường: Điện trường, từ trường; các tính chất, các đại lượng đặc 

trưng (cường độ, điện thế, từ thông,..) và các định lý, định luật liên quan. Ảnh hưởng qua lại  

giữa trường và chất. Quan hệ giữa từ trường và điện trường, trường điện từ thống nhất. Vận 

dụng xét dao động và sóng điện từ.  

(17) Xác suất thống kê: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 1. 

- Nội dung: Giải được các dạng toán về các công thức xác suất; các đặc trưng của đại 

lượng ngẫu nhiên, véctơ ngẫu nhiên; luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm; Mẫu, các đặc trưng 
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mẫu; các bài toán cơ bản của lý thuyết thống kê như: Bài toán ước lượng khoảng, kiểm định giả 

thuyết thống kê, bài toán phân tích tương quan, hồi quy. 

(18) Tiếng Anh cơ bản 1: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ 

bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả 

lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v…; Có thể giao tiếp 

đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. 

(19) Tiếng Anh cơ bản 2: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 1. 

- Nội dung: Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên 

quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi 

đường, việc làm); Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày; 

Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu 

thiết yếu. 

(20) Tiếng Anh chuyên ngành điện - điện tử: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2. 

- Nội dung: Đọc hiểu được tài liệu liên quan đến chuyên ngành Điện- Điện tử; Nắm 

được các nội dung về : Điện, dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện, chất bán dẫn, bảo 

toàn, mạch điện, moto,  ..... 

(21) Kỹ năng mềm: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Khái niệm, yêu cầu, quy trình thực hiện một số kỹ năng mềm như: kỹ năng 

thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng học tập 

ở đại học và kỹ năng xin việc; Trên cơ sở đó hình thành ở sinh viên các kỹ năng tương ứng để 

họ có thể thích ứng với cuộc sống, học tập và nghề nghiệp cũng như tích cực tham gia các 

hoạt động xã hội. 

 (22)Vẽ kỹ thuật: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Bao gồm các kiến thức về các phương pháp biểu diễn các hình và giải các 

bài toán hình học trong không gian thông qua các hình chiếu trên mặt phẳng; các tiêu chuẩn 

Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật, biểu diễn các vật thể thông qua các hình chiếu 

trên bản vẽ kỹ thuật. 

(23) Lý thuyết mạch điện 1 (+ TN): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết:  Vật lý đại cương. 

- Nội dung: Các kiến thức cơ bản về mô hình mạch điện; các phương pháp phân tích 

và tổng hợp mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập; mạng một cửa, hai cửa; mạch điện 3 pha.  

- Thí nghiệm: Kiểm tra phản ánh môt nhánh với kích thích điều hòa xác lập; các hệ số 

ruyền đạt và các tính chất xếp chồng tương hổ; định lý Thevenin-Norton; mạch điện có hỗ 

cảm; mạng hai cửa; mạch 3 pha đối xúng và không đối xứng. 

(24) Lý thuyết mạch điện 2 (+BTL): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết:  Lý thuyết mạch điện1. 

- Nội dung: Các phương pháp phân tích, tính toán và tổng hợp mạch điện phi tuyến ở 

chế độ xác lập; các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính và phi tuyến ở chế độ quá 

độ; đường dây dài; Các khái niệm và phương trình cơ bản của trường điện từ. 
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(25) Điện tử tương tự và số: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 

- Nội dung: Môn học cung cấp các kiến thức cơ sở về mạch khuếch đại dùng 

Tranzitor, các mạch ứng dụng bộ KĐTT, các mạch dao động tạo tín hiệu dạng sin (tín hiệu 

điều hòa), các mạch tạo xung, các mạch biến đổi tấn số như điều chế, tách sóng, trộn tần., 

nhân chia tần số, các mạch biến đổi A/D, D/A và cuối cùng là mạch cung cấp nguồn có ổn áp 

một chiều và mạch cung cấp nguồn kiểu chuyển mạch. 

(26) Kỹ thuật đo lường: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện 1. 

- Nội dung: Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật đo lường: Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật 

đo lường; Cấu trúc của dụng cụ đo; Sai số của phép đo và gia công kết quả đo. Các phần tử 

chức năng của dụng cụ đo: Các cơ cấu chỉ thị; Các cảm biến đo lường; Đo các đại lượng 

điện và không điện: Đo dòng điện; Đo điện áp; Đo công suất và năng lượng; Đo góc pha và 

khoảng thời gian; Đo tần số; Đo các thông số của mạch điện; Đo các đại lượng từ và thử 

nghiệm vật liệu từ; Đo các đại lượng không điện. 

(27) Máy điện (+ TN): 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện 1. 

- Nội dung môn học: 

Kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, phân loại, đặc điểm và 

lĩnh vực ứng dụng của các loại máy điện. Hiểu được vai trò, kết cấu của cuộn dây phần ứng 

của máy điện. Giải thích được quá trình năng lượng và các chế độ làm việc của các máy điện. 

Thí nghiệm: Đo các thống số của máy biến áp, các đặc tính cơ của các máy điện cơ. 

(28) Kỹ thuật An toàn điện: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện 1. 

- Nội dung:Bao gồm các kiến thức cơ bản về an toàn điện, các biện pháp kỹ thuật 

nhằm đảm bảo loại bỏ các nguy hiểm khi con người tiếp xúc với lưới điện; Giới thiệu các 

phương pháp bảo vệ cho lưới điện và trạm biến áp khỏi quá điện áp thiên nhiên, các cơ sở kỹ 

thuật của bài toán tính toán về an toàn điện. 

(29) Lý thuyết điều khiển tự động (+BTL): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện 2. 

- Nội dung:Điều khiển hệ liên tục trong miền tần số: mô tả các hệ tuyến tính, hàm 

truyền,  phân tích chất lượng hệ thống trên cơ sở hàm truyền, hàm đặc tính tần. Những chỉ 

tiêu đánh giá chất lượng hệ thống.  Điều khiển hệ liên tục trong miền thời gian:  Cấu trúc mô 

hình trạng thái. Xác định quỹ đạo trạng thái tự do và quỹ đạo trạng thái cưỡng bức. Phân 

tích chất lượng động học Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái 

(30) Kỹ thuật biến đổi điện năng (+TN): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử tương tự và số. 

- Nội dung: Các phần tử bán dẫn công suất cấu thành nên các BBĐ điện năng;Bộ biến 

đổi AC-DC; Bộ biến đổi AC-AC; Bộ biến đổi DC-DC; Bộ biến đổi DC-AC. Phương pháp 

thiết kế cho các BBĐ;Ứng dụng điển hình của các bộ biến đổi trong công nghiệp như: Bộ 

biến tần công nghiệp; bộ khởi động mềm; BBĐ – Động cơ; Các thiết bị FACST... 

Thí nghiệm hoặc mô phỏng các BBĐ điện năng đã được nghiên cứu ở phần lý thuyết. 

Các kết quả thí nghiệm hoặc mô phỏng sẽ được tổng hợp phân tích kiểm chứng với lý thuyết. 

(31) Cơ sở truyền động điện (+BTL): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Máy điện. 
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- Nội dung: Khái niệm cơ bản về truyền động điện; đặc tính cơ của các động cơ điện; 

Các chế độ làm việc của hệ truyền động điện; các phương pháp điều chỉnh tốc độ truyền động 

điện; phương pháp tính chọn công suất động cơ điện cho các hệ truyền động điện; Phương 

pháp phân tích và lựa chọn một hệ truyền động điện. 

- Bài tập lớn: Xây dựng đặc tính cơ của các loại động cơ; Phân tích, đánh giá chất 

lượng của một hệ truyền động cơ bản như F- Đ; T – Đ; Tính chọn, thiết kế hệ truyền động 

điện. 

(32) Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo lường điện: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Giới thiệu một số loại dụng cụ đồ nghề điện cơ bản; Các kiến thức về an 

toàn điện và các trang bị an toàn điện; Các dụng cụ đo lường các đại lượng điện áp, dòng 

điện, điện trở, điện cảm, điện dung, công suất, hệ số công suất, điện năng tiêu thụ. 

(33) Sửa chữa Khí cụ điện: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo lường điện. 

- Nội dung: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện; Bảo dưỡng khí cụ 

điện hạ áp; Bảo dưỡng và sửa chữa một số khí cụ, phần tử tự động, trong hệ thống điều khiển 

và tự động hóa. 

 (34) Lắp mạch điện tử cơ bản: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Giới thiệu về các dụng cụ đo lường điện tử, các linh kiện điện tử; Lắp đấu 

một số mạch điện tử cơ bản. 

(35) Sửa chữa Máy điện: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo lường điện. 

- Nội dung: Bảo dưỡng, sửa chữa MBA một pha công suất nhỏ, động cơ KĐB 1 pha và 

động cơ KĐB 3 pha; quấn dây máy biến áp; Bảo dưỡng, sửa chữa máy điện 1 chiều, máy điện 

đồng bộ. 

(36) Lắp đặt mạch điện các bộ biến đổi điện năng: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lắp đặt mạch điện tử cơ bản. 

- Nội dung: Nguyên lý, cấu trúc và ứng dụng của các bộ biến đổi bán dẩn công suất. 

Lắp đấu và sửa chữa mạch điện các bộ biến đổi điện năng: AC-DC, DC-DC, AC-AC và DC-

AC. 

(37) Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện dùng rơ le, công tắc tơ: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo lường điện. 

- Nội dung: Lắp đấu các mạch điện điều khiển, khởi động, hãm động cơ điện KĐB ba 

pha cơ bản; Sửa chữa một số mạch điện máy công nghiệp đơn giản. 

(38.1) Vật liệu điện, điện tử: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương. 

- Nội dung: Khái quát chung về vật liệu điện - điện tử; đặc điểm của các loại vật liệu 

điện - điện tử: vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ, vật liệu bán dẫn; ứng 

dụng của các loại vật liệu điện - điện tử trong công nghiệp. 

(38.2) Lý thuyết Mô hình hóa và mô phỏng: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 1 

- Nội dung: Học phần gồm  hai phần chính: Phần I trang bị kiến thức cho sinh viên các  

kiến thức về phương pháp mô hình hoá đối tượng và các hệ thống điều khiển. Phần II: Các 

phương pháp nghiên cứu hệ thống bằng mô phỏng, giới thiệu một số phần mềm mô phỏng 

thông dụng trong ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá. Các kỹ năng cơ bản để  xây dựng 
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và nghiên cứu đối tượng bằng mô hình mô phỏng bằng các công cụ mô phỏng. Cách đánh giá 

và phân tích các kết quả mô phỏng. 

(39.1) Trường điện từ: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương. 

- Nội dung: Các khái niệm và phương trình cơ bản của trường điện từ; trường điện 

tĩnh; trường điện từ dừng; trường điện từ biến thiên; bức xạ điện từ. 

(39.2) Vi xử lý: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Nhập môn tin học. 

- Nội dung: Kiến thức căn bản về hệ vi xử lý và CPU tổng quát; kỹ thuật lập trình cho 

vi xử lý; thiết kế giao diện, thử nghiệm và phân tích hỏng hóc cho các hệ vi xử lý và vi điều 

khiển 8 bit, 16 bit, 32 bit. 

(40.1) Điều khiển quá trình: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động. 

- Nội dung: Đặt bài toán điều khiển quá trình. Mô tả các thành phần và chức năng hệ 

thống điều khiển quá trình. Xây dựng mô hình quá trình công nghệ: phương pháp lý thuyết và 

phương pháp thực nghiệm; đặc tính động học của các quá trình cơ bản. Thiết kế cấu trúc và 

lựa chọn sách lược điều khiển: phản hồi, truyền thẳng (bù nhiễu), điều khiển tầng, điều khiển tỉ 

lệ,... Phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển quá trình; Thiết kế và chỉnh định bộ 

điều khiển PID; Ví dụ áp dụng điều khiển mức, lư u lượng, áp suất, nồng độ/thành phần trong 

các quá trình tiêu biểu: Hệ thống dòng chảy-bình chứa, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị phản 

ứng, tháp chưng, nồi hơi... Ngoài các bài tập về nhà thường xuyên (có giờ thảo luận), sinh viên 

sẽ thực hiện một bài tập lớn theo nhóm. 

 (40.2) Hệ thống thông tin công nghiệp: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật đo lường. 

- Nội dung:  Các khái niệm, cơ sở lý thuyết của HTC. Kiến thức về mạng truyền thông 

CN và các thành phần mạng CN. Kiến thức về một hệ thống thu thập dữ liệu đo lường trong 

công nghiệp. Phân tích tìm hiểu một Hệ thống chức năng và hệ thống thông tin công nghiệp 

tổng hợp. 

(41) Cung cấp điện: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Máy điện  

- Nội dung: Khái quát về cung cấp điện; các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của phương án 

cung cấp điện; xác định phụ tải điện; sơ đồ và kết cấu mạng hạ áp; trạm biến áp trung/hạ áp; 

tính toán điện; lựa chọn các thiết bị cung cấp điện hạ áp; các nguồn điện dự phòng; nâng cao 

hệ số công suất. 

(42) Truyền động điện tự động (+BTL): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết:  Cơ sở Truyền động điện (+BTL). 

- Nội dung: Mô tả toán học các quá trình động học của bộ biến đổi năng lượng điện cơ; 

động học của hệ thống điện cơ sở tổng quát; các hệ điều chỉnh tự động động cơ điện một 

chiều; điều chỉnh tự động động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha; các hệ điều chỉnh tự 

động mô men, tốc độ, vị trí; cơ sở tính chọn hệ truyền động tự động. 

(43) Kỹ thuật Robot: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động. 

- Nội dung: Các kiến thức về cấu hình cơ cấu robot, động học vị trí thuận và ngược; 

động học vị trí vi sai ; động lực học robor; Thiết kế quĩ đạo chuyển động cho cơ cấu robot; Cấu 

hinh hệ thống điều khiển và các thuật toán điều khiển chuyển động và điều khiển lực. Người   

học cũng được tiếp cận với các dạng hệ thống truyền động và cơ cấu cảm biến trong robot. 
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(44) Trang bị điện, điện tử: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở Truyền động điện 

- Nội dung: Các nguyên tắc khống chế hệ truyền động điện; các sơ đồ điều khiển các 

chế độ làm việc của các loại động cơ điện thông dụng; các hệ thống truyền động dùng trong 

các máy công tác; tính chọn công suất động cơ cho nhóm các thiết bị dùng chung trong công 

nghiệp; các mạch điện điều khiển các nhóm máy dùng chung (bơm, nén khí, quạt gió, máy 

nâng- vận chuyển (cần trục, cầu trục, băng tải, thang máy). Trang bị điện các thiết bị gia 

nhiệt, lò điện, máy nén khí, máy kéo sợi... 

(45) Đồ án I: Thiết kế hệ thống Truyền đông điện 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật biến đổi điện năng điện năng 

- Nội dung: Các hướng lựa chọn để thực hiện đồ án: Thiết kế các bộ biến đổi điện 

năng; lập trình vi điều khiển; lý thuyết điều khiển tự động; điều khiển máy điện. 

(46) Đồ án II : Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở Truyền động điện. 

- Nội dung: Các hướng lựa chọn để thực hiện đồ án: Tổng hợp hệ điều khiển điện cơ; 

Trang bị điện cho các máy công nghiệp; Điều khiển qua trình; Thiết kế hệ thống TĐH. 

(47) Lắp đặt mạch điện tử số: 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lắp đặt mạch điện tử cơ bản 

- Nội dung: Tổng quan về hệ thống số; Thiết kế mạch điện tử số trên máy tính; triển 

khai bo mạch điện tử; Kết nối và thử nghiệm. 

(48) Lập trình vi điều khiển 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử tương tự và số 

- Nội dung: Giới thiệu về cấu trúc phần cứng và ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển; 

Viết được chương trình và kết nối vi điều khiển với các thiết bị ngoại vi: led đơn, led ma trận, 

led 7 đoạn, LCD... Điều khiển động cơ một chiều, động cơ bước, servo. 

(49) Lập trình PLC cơ bản: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện dùng rơle, công tắc 

tơ. 

- Nội dung: Giới thiệu về thiết bị Lập trình PLC cơ bản (S7-200, Omron); kết nối PLC 

với các thiết bị ngoại vi; Các ngôn ngữ lập trình dùng trong thiết bị PLC, cấu trúc câu lệnh và 

cách viết chương điều khiển PLC; Các cài tập ứng dụng điển hìnhgiải quyết một số bài toán 

thực tế trong lĩnh vực tự động hoá bao gồm thiết kế, điều khiển bằng PLC và giám sát các 

quá trình như hệ thống đóng gói tự động, hệ thống đèn giao thông, hệ thống băng tải, hệ 

thống lò nhiệt, hệ thống truyền động điện – khí nén, và các hệ thống khác có liên quan đến 

nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức, khối lượng, lực,… 

(50) Thiết kế hệ thống nhúng: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình vi điều khiển 

- Nội dung: Trang bị cho người học kiến thức về kiến trúc hệ thống nhúng, nguyên lý 

về hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực. Thiết kế và thực hiện các bài tập điển 

hình ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa. 

(51) Lắp đặt mạch điện khí nén và thủy lực: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện dùng rơle, 

contactor 

- Nội dung: Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt 

động của hệ thống cung cấp lực bằng khí và thủy lực, các thiết bị truyền lực bằng khí nén và 
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thủy lực. Lắp đặt các mạch khí nén thủy lực cơ bản các mạch ứng dụng của chúng trong hệ 

thống máy công nghiệp. 

(52) Lắp đặt mạch điện điều khiển quá trình: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở truyền động điện 

- Nội dung: Các kiến thức về điều khiển quá trình, tác dụng của khâu bổ chính trong 

hệ thống điều khiển tự động, các phương thức truyền thông tin trong hệ thống điều khiển tự 

động. Kết nối thiết bị để điều khiển một số hệ thống điều khiển thực tế gồm: điều khiển nhiệt 

độ, điều khiển áp suất, điều khiển lưu lượng, điều khiển vị trí và vận tốc,… 

(53) Lắp đặt hệ thống đo và điều khiển bằng máy tính: 01 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật đo lường 

- Nội dung: Mô hình phân cấp chức năng, cấu trúc và các thành phần cơ bản của hệ 

thống tự động hoá công nghiệp. Thiết bị đo và chuyển đổi tín hiệu, thiết bị đo thông minh. Cơ 

cấu chấp hành: điện, khí nén, thuỷ lực; Van  điều  khiển  và  băng  tải.  Thiết  bị  điều  khiển  

chuyên  dụng  (PID)  và  khả  trình  (PLC,  CNC,  PC-based, PAC...).  Hệ  thống  truyền  

thông: cấu  trúc  mạng  và  các  kỹ  thuật  thực  hiện,  chuẩn  HART,  các  chuẩn  bus trường 

và mạng truyền thông cấp trên. Giao diện người máy (HMI). Hệ thống an toàn và bảo vệ. 

Nghiên cứu các lĩnh vực ứng dụng. Sinh viên được giới thiệu và thực hành trên các hệ thống 

đo lường, điều khiển và tự động hoá hiện đại. 

(54) Sửa chữa mạch điện máy công nghiệp: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện dùng rơ le, công 

tắc tơ. 

- Nội dung: Lắp đặt các mạch điện khống chế cho các hệ truyền động các máy cắt gọt 

kim loại; các máy dùng chung... 

(55) Kết nối mạng truyền thông công nghiệp: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình PLC cơ bản. 

- Nội dung: Cơ sở kỹ thuật của mạng truyền thông công nghiệp; Các thành phần hệ 

thống mạng; Giao diện mạng. Thực hành ghép nối PLC; Ghép nối PC; Ghép nối vào ra phân 

tán; Ghép nối các thiết bị trường. 

(56) Lắp đặt thiết bị tự động và điều khiển công nghiệp (Thực tập FMS): 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình PLC cơ bản. 

- Nội dung: Tìm hiểu các thành phần của một hệ thống tự động hóa; thiết bị tự động 

hóa; tìm hiểu hệ thống FMS; thực hành điều khiển hệ thống FMS. 

(57.1) Hệ thống sản xuất Tự động hóa tích hợp máy tính (+BTL): 03 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động. 

- Nội dung: Giới thiệu chung về hệ thống sản xuất Tự động hóa. Vai trò của tự động 

hóa. Các nguyên tắc và chiến lược Tự động hóa. Những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất. 

Tự động hóa và các công nghệ điều khiển. Hệ thống điều khiển số CNC. Robot công nghiệp. 

Điều khiển gián đoạn sử dụng PLC và máy tính PC. Hệ thống vận chuyển và lưu giữ: băng 

chuyền, xe tự hành, nhà kho tự động.  Các hệ thống sản xuất tiêu biểu. Quản lý chất lượng 

trong hệ thống sản xuất. Các hệ thống hỗ trợ trong sản xuất. 

(57.2) Điều khiển tối ưu và thích nghi: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động. 

- Nội dung: Điều khiển tối ưu: Khái niệm; Phân loại bài toán tối ưu động; Phương 

pháp biến phân; Phương pháp quy hoạch động của Bellman; Nguyên lý cực đại Pontryagin; 

Điều khiển thích nghi: Khái niệm thích nghi và hai dạng cơ bản (kinh điển) của điều khiển 
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thích nghi; Các phương pháp tối ưu hóa; Điều khiển thích nghi gián tiếp; Điều khiển thích 

nghi trực tiếp. 

(58.1) Hệ thống điều khiển số: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động. 

- Nội dung: Khái quát về hệ thống điều khiển số. Khảo sát tính ổn định của hệ thống 

điều khiển số. Điều khiển có phản hồi đầu ra. Điều khiển có phản hồi trạng thái. Triển khai 

hệ thống điều khiển số. 

(58.2) Điều khiển mờ và mạng nơron: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động. 

- Nội dung: Logic mờ cơ bản và nâng cao; Các bước xây  dựng bộ điều khiển mờ; 

Công cụ Fuzzytool để hỗ trợ cài đặt, mô phỏng hệ mờ; Các cấu trúc mạng neural cơ bản và 

nguyên lý hoạt động; Các phương pháp huấn luyện mạng neural; Sử dụng mạng neural để 

xấp xỉ thông tin trong điều khiển; Thiết kế bộ điều khiển mờ-neural. 

(59) Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp (hoặc thực tập nghề nghiệp): 10 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành tất cả các HP/MĐ trong chương trình. 

- Nội dung: Tìm hiểu và làm quen những công việc thực tế tại các nhà máy điện hoặc 

các trạm biến áp; Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung 

kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện 

kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm. 

(60) Thực tập tốt nghiệp: 10 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành tất cả các HP/MĐ trong chương trình. 

- Nội dung: Tham gia các công việc thực tế tương ứng với chuyên ngành Hệ thống 

điện, qua đó rèn luyện để nâng cao năng lực thực hiện trong môi trường sản xuất thực tế tại 

các nhà máy điện, trạm biến áp, hệ thống truyền tải và công ty điện lực.  

(61.1) Đồ ántốt nghiệp: 7 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp. 

- Nội dung: Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết 

một vấn đề do thực tiễn đặt ra. Đồ án đáp ứng các yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật; đánh giá 

được chất lượng của phương án, đề xuất được các ý kiến giải quết vấn đề một cách phù hợp yêu 

cầu thực tiễn thuộc lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự động hóa . 

(61.2) Tiểu luận tốt nghiệp hướng (dành cho SV không đủ điều kiện làm đồ án tốt 

nghiệp):7 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp. 

- Nội dung: Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết 

một vấn đề do thực tiễn đặt ra; Tiểu luận phân tích, đánh giá và tổng hợp các kiến thức cơ sở 

ngành và chuyên ngành Hệ thống điện; Đề xuất được các ý kiến giải quết vấn đề một cách phù 

hợp yêu cầu thực tiễn thuộc lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự động hóa. 

(62) Tiếng việt nâng cao 1: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong giao tiếp; Có phản 

xạ ngôn ngữ, ứng xử trong các tình huống giao tiếp. 

(63) Tiếng việt nâng cao 2: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng việt nâng cao 1. 
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- Nội dung: Sử dụng thành thạo, linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ trong 

giao tiếp và trong học tập; Trình bày được những vấn đề quan tâm một cách lôgic, hệ thống và 

có tính thuyết phục. 

(64) Văn hóa việt nam: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về các đặc trưng bản sắc 

của văn hóa Việt Nam; Nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa 

truyền thống Việt Nam và văn hóa vùng miền; Điều kiện tự nhiên và xã hội chi phối sự hình 

thành văn hóa Việt Nam; Cơ sở hình thành văn hóa truyền thống Việt Nam; Đặc trưng bản sắc 

của văn hóa truyền thống Việt Nam; Các vùng văn hóa Việt Nam. 

(65) Lịch sử việt nam: 02 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về Lịch sử Việt Nam từ 

nguyên thủy cho đến ngày nay: Quá trình dựng nước và giữ nước trong kỷ nguyên độc lập tự 

chủ; Quá trình hình thành, suy vong của chế độ phong kiến Việt Nam và sự xâm lược của thực 

dân Pháp; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Những thành 

tựu của công cuộc đổi mới của đất nước. 

 

8. Hướng dẫn thực hiện: 

8.1. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến): 
 

TT Mã HP/MĐ Tên HP/MĐ 

Loại tín chỉ 
Điều kiện 

tiên quyết 

H
ọ
c 

k
ỳ

 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

1 3DC004DC Toán cao cấp 1 2  Không 

1 

2 3SP003DC Kỹ năng mềm 2  Không 

3 2TN001DC Nhập môn tin học 2  Không 

4 3DC006DC Vật lý đại cương 2  Không 

5 2ML007DC Triết học Mác – Lê nin 3  Không  

6 2TQ007DC 
Giáo dục thể chất 1(Thể dục + Điền 

kinh) 
2  Không 

7 3CK135DH Vẽ kỹ thuật 2  Không  

8 3DN201CD 
Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo 

lường điện 
2  Không 

 Cộng HK 1 17   

1 3DC005DC Toán cao cấp 2  2  3DC004DC 

2 

2 3ML003DC Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2  3ML007DC 

3 2ML004DC Pháp luật đại cương 2  Không 

4   Chọn 01 trong 02 HP sau:  2    

 3DN107DH Trường điện từ  2 3DC006DC 

 3DN144DH Vi xử lý  2 2TN001DC 

5 3DN101DH Lý thuyết mạch điện 1 (+TN) 2  3DC006DC 

6 3DC007DC Vật lý chuyên ngành điện 2  3DC006DC 

7 2TQ008DC Giáo dục thể chất 2 1  2TQ007DC 

8 3DT201CD Lắp đặt mạch điện tử cơ bản 2  Không 
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9 3DN222DC Sửa chữa khí cụ điện 2  3DN201CD 

 Cộng HK 2 15 2  

1 3DC011DC Xác suất thống kê 2  3DC004DC 

3 

2 2ML002DC Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  2ML007DC 

3 3DN142DH Máy điện (+TN) 2  3DN101DH 

4 3DN102DC Lý thuyết mạch điện 2 (+BTL) 2  3DN101DH 

5   Chọn 01 trong 02 HP sau:   2   

 3DN102CD Vật liệu điện, điện tử  2 3DC006DC 

 3DN121DH 
Lý thuyết Lý thuyết Mô hình hóa và 

mô phỏng 
 2 3DC004DC 

6 3DT101DC Điện tử tương tự và số 2  3DC006DC 

7 3DN240DH Lắp đặt mạch điện tử số 2  3DT201CD 

8 3DN202CD Sửa chữa máy điện 2  3DN201CD 

9 3DN203CD 
Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 

điện dùng rơle, công tắc tơ 
2  3DN201CD 

 Cộng HK 3 16 2  

1 3NN001DC Tiếng Anh cơ bản 1 2  Không 

4 

2 2ML005DC Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  2ML007DC 

3 3DN104DH Kỹ thuật đo lường 2  3DN101DH 

4 3DN141DH 
Lý thuyết điều khiển tự động 

(+BTL) 
2  

3DN102DC 

5 2TQ001DC 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1 

(Đường lối quân sự của Đảng) 
3  Không 

6 2TQ002DC 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2 

(Công tác quốc phòng an ninh) 
2  Không 

7 2TQ003DC 

Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 

(Quân sự chung về chiến thuật, kỹ 

thuật bắn súng tiểu liên AK-CKC) 

3  Không 

8 3DN111DH Kỹ thuật biến đổi điện năng (+TN) 2  3DT101DC 

8 3DN206CD Lập trình Vi điều khiển 2  3DT101DC 

3 3DN214CD 
Sửa chữa mạch điện máy công 

nghiệp 
2  3DN203CD 

10 3DN236DH 
Lắp đặt mạch điện khí nén và thủy 

lực 
2  3DN203CD 

 Cộng HK 4 24   

1 3ML006DC Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  3ML007DC 

5 

2 3NN002DC Tiếng Anh cơ bản 2 2  3NN001DC 

3 3DN108DH Kỹ thuật an toàn điện 2  3DN101DH 

4 3DN106DH Cơ sở truyền động điện (+TN+BTL) 2  3DN142DH 

5 3DN103CD Cung cấp điện 2  3DN142DH 

6 3DN113DH 
Đồ án I: Thiết kế hệ thống Truyền 

động điện 
1  3DN111DH 

   Chọn 01 trong 02 HP sau:  2    

 3DN123DH Điều khiển quá trình  2 3DN141DH 
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7 3DN139DH Hệ thống thông tin công nghiệp  2 3DN104DH 

   Chọn 01 trong 02 HP sau:   2   

 3DN137DH Hệ thống điều khiển số  2 3DT101DC 

9 3DN114DH Điều khiển mờ và mạng nơron  2 3DN141DH 

10 3DN205CD Lập trình PLC cơ bản 2  3DN203CD 

11 3DN233DH 
Lắp đặt hệ thống đo và điều khiển 

bằng máy tính 
2  3DN104DH 

12 3DN207CD 
Lắp đặt mạch điện các bộ biến đổi 

điện năng 
2  

3DT101DC 

 Cộng HK 5 17 4  

3 3NN007DC 
Tiếng Anh chuyên ngành điện - điện 

tử 
2  3NN002DC 

6 

1 3DN135DH Truyền động điện tự động(+BTL) 2  3DN106DH 

2 3DN140DH Kỹ thuật Robot 2  3DN141DH 

4 3DN242DH Thiết kế hệ thống nhúng 2  3DN206CD 

1 3DN117DH Trang bị điện, điện tử  3  3DN106DH 

2 3DN211DH 
Đồ án II: Thiết kế hệ thống điều 

khiển và Tự đông hóa  
1  3DN106DH 

4 3DN232DH 
Kết nối mạng truyền thông công 

nghiệp 
2  3DN205CD 

5 3DN239DH 
Lắp đặt thiết bị tự động và điều 

khiển công nghiệp 
2  3DN205CD 

   Chọn 01 trong 02 HP sau:      

6 3DN138DH 
Hệ thống sản xuất Tự động hóa tích 

hợp máy tính 
2  3DN141DH 

6 3DN136DH Điều khiển tối ưu và thích nghi 2  3DN141DH 

6 3DN235DH 
Lắp đặt mạch điện điều khiển quá 

trình 
2  3DN106DH 

 Cộng HK 6 20   

1 3DN243DH 
Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 

(hoặc thực tập nghề nghiệp)  
9  

Hoàn thành 

tất cả các 

HP/MĐ trong 

chương trình 

7 

2 3DN244DH Thực tập tốt nghiệp  9  

Hoàn thành 

tất cả các 

HP/MĐ trong 

chương trình 

 Cộng HK 7 18   

1 3DN231DH Đồ án tốt nghiệp  7  3DN244DH 

8 1 3DN245DH 
Tiểu luận tốt nghiệp (dành cho SV 

không đủ đk làm đồ án tốt nghiệp)  
7  

3DN244DH 

 Cộng HK 8 7   

 Tổng cộng 132 10   

 Tổng cộng (Không tính GDQP-AN và GDTC): 121 10   
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8.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (dự kiến): 

STT HP/MĐ sẽ giảng dạy Họ và tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

1  Triết học Mác - Lê nin 
Lê Thị Ngọc Hà 1979 Thạc sĩ 

Nguyễn Công An 1977 Thạc sĩ 

2  Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Phạm Bích Ngọc 1983 Thạc sĩ 

Mai Thanh Châu 1979 Thạc sĩ 

3  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Đinh Thị Nga Phượng 1983 Thạc sĩ 

Mai Thanh châu 1979 Thạc sĩ 

4  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1 

(Đường lối quân sự của Đảng) 

Nguyễn Văn Luyện 1976 Thạc sĩ 

Lê Anh Thơ 1983 Thạc sĩ 

5  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2 

(Công tác quốc phòng an ninh) 

Nguyễn Đình Tuấn 1979 Thạc sĩ 

Lê Anh Thơ 1983 Thạc sĩ 

6  

Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 

(Quân sự chung về chiến thuật, kỹ 

thuật bắn súng tiểu liên AK-CKC) 

Nguyễn Văn Luyện 1976 Thạc sĩ 

Hoàng Công Minh 1983 Thạc sĩ 

7  Giáo dục thể chất 1 (TD+ĐK) 
Nguyễn Văn Luyện 1976 Thạc sĩ 

Nguyễn Đình Tuấn 1979 Thạc sĩ 

8  
Giáo dục thể chất 2 (Bóng 

chuyền) 

Nguyễn Văn Luyện 1976 Thạc sĩ 

Lê Anh Thơ 1983 Thạc sĩ 

9  Nhập môn tin học 
Hồ Ngọc Vinh 1977 Tiến sĩ 

Phạm Thị Thanh Bình 1983 Thạc sĩ 

10  Pháp luật đại cương 
Mai Thanh Châu 1979 Thạc sĩ 

Đinh Thị Nga Phượng 1982 Thạc sĩ 

11  Toán cao cấp 1 
Lê Hồng Sơn 1979 Tiến sĩ 

Trần Hải Yến 1985 Thạc sĩ 

12  Toán cao cấp 2 
Ngô Tất Hoạt 1980 Tiến sĩ 

Nguyễn Thu Nhung  1977 Thạc sĩ 

13  Vật lý đại cương 
Lê Thị Ngọc Linh 1977 Thạc sĩ 

Nguyễn Thị Tố Oanh 1978 Thạc sĩ 

14  Vật lý chuyên ngành điện 
Nguyễn Thị Tố Oanh 1978 Thạc sĩ 

Hoàng Thị Thanh Vân 1978 Thạc sĩ 

15  Xác suất thống kê 
Lê Hồng Sơn 1979 Tiến sĩ 

Ngô Tất Hoạt 1980 Tiến sĩ 

16  Tiếng Anh cơ bản 1 
Nguyễn Bích Diễm 1979 Thạc sĩ 

Nguyễn Thị Lan Phương 1973 Thạc sĩ 
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17  Tiếng Anh cơ bản 2 
Trần Hoàn 1970 Tiến sĩ 

Nguyễn Thị Lệ Hằng 1979 Thạc sĩ 

18  
Tiếng Anh chuyên ngành Điện -  

Điện tử 

Phạm Hải Yến 1979 Thạc sĩ 

Nguyễn Thị Lan Phương 1978 Thạc sĩ 

19  Kỹ năng mềm 
Nguyễn An Hải 1973 Thạc sĩ 

Lê Trọng Phong 1977 Thạc sĩ 

20  Vẽ kỹ thuật Lưu Thủy Chung 1980 Thạc sĩ 

21  Lý thuyết mạch điện1 (+TN) 
Nguyễn Anh Tuấn 1979 Thạc sĩ 

Nguyễn Thị Thanh Ngân 1983 Thạc sĩ 

22  Lý thuyết mạch điện2 (+BTL) 
Nguyễn Anh Tuấn 1979 Thạc sĩ 

Nguyễn Thị Thanh Ngân 1983 Thạc sĩ 

23  Điện tử tương tự và số 
Bùi Xuân Vinh 1978 Thạc sĩ 

Lê Thị Ngọc Hà 1978 Thạc sĩ 

24  Kỹ thuật đo lường 
Ngô Thị Lê 1985 Thạc sĩ 

Lê Kế Chinh 1987 Thạc sĩ 

25  Máy điện (+TN) 
Nguyễn Văn Độ 1986 Thạc sĩ 

Phạm Văn Tuấn 1985 Thạc sĩ 

26  Kỹ thuật An toàn điện 
Nguyễn Thị Thanh Ngân 1983 Thạc sĩ 

Lê Kế Chinh 1987 Thạc sĩ 

27  Cơ sở điều khiển Tự động (+BTL) 
Nguyễn Anh Tuấn 1979 Thạc Sĩ 

Nguyễn Thị Ngọc xuân 1983 Thạc Sĩ 

28  
Kỹ thuật biến đổi điện năng 

(+TN) 

Trần Duy Trinh 1975 Tiến sĩ 

Nguyễn Thanh Ngân 1983 Thạc Sĩ 

29  Cơ sở truyền động điện (+BTL) 
Trần Duy Trinh 1975 Tiến sĩ 

Nguyễn Minh Thư 1981 Thạc sĩ 

30  Cung cấp điện 
Võ Tiến Trung 1978 Tiến sĩ 

Lê Kế Chinh 1981 Thạc sĩ 

31  Xây dựng mô hình và mô phỏng 
Trần Duy Trinh 1985 Tiến sĩ 

Bùi Thanh Hòa 1975 Thạc sĩ 

32  
Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo 

lường điện 

Hà Quốc Tuấn 1975 Thạc Sĩ 

Phan Sỹ Phương 1960 Kỹ Sư 

33  Sửa chữa Khí cụ điện 
Nguyễn Văn Minh 1976 Thạc Sĩ 

Phạm Văn Tuấn 1983 Thạc sĩ 

34  Lắp mạch điện tử cơ bản Thái Đình  Hoa 1961 Kỹ Sư 

35  Sửa chữa Máy điện  
Nguyễn Văn Minh 1976 Thạc Sĩ 

Phạm Văn Tuấn 1983 Thạc sĩ 

36  Lắp đặt mạch điện các bộ biến đổi Nguyễn Văn Minh 1975 Thạc Sĩ 
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điện năng Trần Duy Trinh 1983 Tiến sĩ 

37  

Lắp đặt mạch điện điều khiển 

động cơ điện dùng rơ le, công tắc 

tơ 

Nguyễn Sĩ Hồng 1961 Thạc sĩ 

Hà Quốc Tuấn 1974 Thạc Sĩ 

38  Lập trình PLC cơ bản 
Thái Hữu Nguyên 1980 Thạc sĩ 

Bùi Thanh Hòa 1980 Thạc sĩ 

39  Vật liệu điện, điện tử 
Bùi Thanh Hòa 1986 Thạc sĩ 

Nguyễn Ngọc Xuân 1983 Thạc sĩ 

40  Vi xử lý Bùi xuân Vinh 1978 Thạc sĩ 

41  Trường điện từ Lê Kế Chinh 1987 Thạc sĩ 

42  Truyền động điện tự động 
Trần Duy Trinh 1975 Thạc sĩ 

Nguyễn Minh Thư 1981 Thạc sĩ 

43  Điều khiển quá trình 
Nguyễn Anh Tuấn 1978 Tiến sĩ 

Bùi Thanh Hòa 1987 Thạc sĩ 

44  Kỹ thuật Robot 
Thái Hữu Nguyên 1975 Thạc sĩ 

Nguyễn Thị Ngọc Xuân 1983 Thạc sĩ 

45  
Trang bị điện-Điện tử các máy 

công nghiệp 

Trần Duy Trinh 1978 Tiến sĩ 

Nguyễn Minh Thư 1987 Thạc sĩ 

46  Đồ án I Bộ môn ĐK & TĐH   

47  Đồ án II Bộ môn ĐK & TĐH   

48  Lập trình Vi điều khiển 
Ngô Thị Lê 1985 Thạc sĩ 

Nguyễn Văn Độ 1986 Thạc sĩ 

49  Lắp đặt mạch điện tử số Bùi Xuân Vinh 1978 Thạc sĩ 

50  
Lắp đặt mạch điện khí nén và thủy 

lực 

Trần Nguyễn Bảo Ninh 1980 Thạc sĩ 

Nguyễn Trường Phúc 1960 Thạc sĩ 

51  
Lắp đặt mạch điện điều khiển quá 

trình 

Bùi Thanh Hòa 1986 Thạc sĩ 

Nguyễn Anh Tuấn 1978 Thạc sĩ 

52  
Lắp đặt hệ thống đo và điều khiển 

bằng máy tính 

Phạm Văn Tuấn 1983 Thạc sĩ 

Ngô Thị Lê 1985 Thạc sĩ 

53  
Sửa chữa mạch điện máy công 

nghiệp 

Nguyễn Sĩ Hồng 1960 Thạc sĩ 

Trần Nguyễn Bảo Ninh 1980 Thạc sĩ 

54  
Kết nối mạng truyền thông công 

nghiệp 

Trần Duy Trinh 1975 Tiến sĩ 

Ngô Thị Lê 1985 Thạc sĩ 

55  
Lắp đặt thiết bị tự động và điều 

khiển công nghiệp 

Nguyễn Khắc Tuấn 1980 Thạc Sĩ 

Thái Hữu Nguyên 1974 Thạc sĩ 

56  
Hệ thống sản xuất Tự động hóa 

tích hợp máy tính 

Trần Duy Trinh 1975 Thạc Sĩ 

Bùi Thanh Hòa 1972 Thạc sĩ 

57  Hệ thống điều khiển số Nguyễn Thị Ngọc Xuân 1981 Thạc sĩ 
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Nguyễn Anh Tuấn 1978 Thạc sĩ 

58  

Thực tập sản xuất tại doanh 

nghiệp (hoặc thực tập nghề 

nghiệp) 

Xưởng TH điện   

59  Thực tập tốt nghiệp Xưởng TH điện   

60  Đồ án tốt nghiệp Bộ môn ĐK & TĐH   

61  
Tiểu luận tốt nghiệp (dành cho SV 

không đủ đk làm đồ án tốt nghiệp) 
Bộ môn ĐK & TĐH   

 

8.3. Cở sở vật chất phục vụ học tập. 

(Liệt kê tên các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập tối thiểu cần thiết để thực 

hiện chương trình) 

STT 
Phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng 

thực tập 
Đơn vị quản lý Ghi chú 

1 Phòng thí nghiệm Điện Khoa Điện  

2 Phòng thí nghiệm Cung cấp điện Khoa Điện  

3 
Xưởng điện 1 – Chiếu sáng, Đo lường, 

Điện gia dụng, Quấn động cơ 
Khoa Điện  

4 
Xưởng điện 2 - Chiếu sáng, Đo lường, 

Điện gia dụng, Quấn động cơ 
Khoa Điện  

5 
Xưởng điện 3 - Chiếu sáng, Đo lường, 

Điện gia dụng, Quấn động cơ 
Khoa Điện  

6 
Xưởng điện 4 - Điện gia dụng, Quấn 

động cơ 
Khoa Điện  

7 
Xưởng điện 5 - Chiếu sáng, Đo lường, 

Điện gia dụng 
Khoa Điện  

8 Xưởng điện 6 – Mạch máy công nghiệp Khoa Điện  

9 Xưởng điện 7 – Mạch máy công nghiệp Khoa Điện  

10 Xưởng điện 8 – Mạch máy công nghiệp Khoa Điện  

11 
Xưởng điện 9 - Chiếu sáng, Đo lường, 

Điện gia dụng 
Khoa Điện  

12 
Xưởng điện 10 - Chiếu sáng, Đo lường, 

Điện gia dụng 
Khoa Điện  

13 Xưởng điện 11 – Điện lạnh Khoa Điện  

14 Xưởng điện 12 – Khí nén Khoa Điện  

15 Xưởng điện 13 – Biến tần S7_300 Khoa Điện  

16 Xưởng điện 14 – PLC1 Khoa Điện  

17 Xưởng điện 15 – PLC2 Khoa Điện  

18 Xưởng điện 17 – FMS Khoa Điện  

19 Xưởng điện 18 – Điện tử công suất Khoa Điện  

20 Xưởng điện 19 – Vi điều khiển Khoa Điện  

 

8.4. Hướng dẫn thực hiện chương trình: 
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- Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  

theo học chế tín chỉ được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, kế thừa chương trình đào tạo đại học hiện hành của Trường cũng như tham khảo 

chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của các trường đại học ở Việt Nam và thế giới. Trong 

chương trình có bổ sung, lọc bỏ một số học phần/mô đun phù hợp với xu thế phát triển hiện nay 

của ngành học, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên có sự lựa chọn thích ứng với nhu cầu của 

thị trường lao động.  

- Chương trình này được biên soạn theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học đại 

học, tinh giản số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, 

thảo luận, làm các bài tập. Khối lượng kiến thức của chương trình phù hợp với quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch giảng dạy trong chương trình chỉ có tính định hướng. Khi 

xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho mỗi khóa học, trình tự các học phần có thể thay đổi cho 

phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải đảm bảo điều kiện tiên quyết. Để cập nhật tiến bộ 

kỹ thuật công nghệ mới, hàng năm sẽ thay đổi hoặc bổ sung thêm một số học phần để tạo 

điều kiện cho sinh viên tích lũy kiến thức, kỹ năng theo nguyện vọng và định hướng nghề 

nghiệp của mình.  

- Hướng dẫn cụ thể tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá:  

+ Học phần lý thuyết: 1 TC tương đương A tiết học trên lớp + B giờ (thảo luận trên lớp, 

hoặc thực hành, hoặc thí nghiệm, bài tập trên lớp) + 30 giờ tự học. (A + B = 15 tiết). 

+ Mô đun, thí nghiệm: 1 TC tương đương 30 giờ thực hành + 30 giờ tự nghiên cứu. 

+ Một tiết học lý thuyết được tính bằng 50 phút. 

- Khi thực hiện chương trình này, giảng viên và sinh viên cần chú ý một số điểm sau 

đây: 

 + Học phần bắt buộc là những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và 

bắt buộc sinh viên phải tích lũy. 

 + Học phần tự chọn là những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được tự 

chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tùy 

ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình. 

 + Thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp để sinh viên tiếp cận một cách toàn diện môi 

trường công tác của người kỹ sư tương lai như: Quản lý sản xuất, bố trí kế hoạch. Nếu có thể 

nên giao đề tài tốt nghiệp cho sinh viên nghiên cứu trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Sinh 

viên thực tập tốt nghiệp được gửi đến các doanh nghiệp hoặc thực tập tại Trường. Hết thời 

gian yêu cầu, sinh viên phải viết báo cáo thực tập, xin ý kiến nhận xét của cơ sở (nếu thực tập 

ngoài trường), trình bày báo cáo và sản phẩm có được trước hội đồng. 

          + Căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc thù riêng của mỗi học phần, mô đun để đưa ra các 

phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau (vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm khách quan, thực 

hành, đánh giá sản phẩm ... ). Mỗi học phần, mô-đun có trong chương trình cần thực hiện một 

số bài kiểm tra quá trình học tập ít nhất là bằng số tín chỉ của học phần, mô-đun đó. Kết thúc 

mỗi học phần, mô-đun cần có một bài kiểm tra hoặc bài thi. 

          + Các môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh cũng học theo học 

chế tín chỉ nhưng được cấp chứng chỉ riêng, không tính điểm trong điểm trung bình chung 

cuối khóa.  

+ Để tư vấn cho sinh viên chọn học phần cần có đội ngũ cố vấn học tập là những 

người có trình độ, dày dặn kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn cũng như nghiệp vụ.  
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