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LỜI NÓI ĐẦU 

Cuốn Danh mục chương trình đào tạo của khoa Cơ – Điện là tài liệu phát hành 

chính thức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được áp dụng cho sinh viên hệ chính quy 

từ khóa 64 (trúng tuyển năm 2019). Danh mục chương trình đào tạo đại học cung cấp các 

thông tin cơ bản giúp sinh viên biết được quy mô và hoạt động đào tạo của Học viện, khoa 

Cơ – Điện, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng giúp sinh viên tìm hiểu về các 

chương trình đào tạo, các học phần để chủ động lựa chọn và xây dựng kế hoạch học tập cá 

nhân trong thời gian học tập tại Học viện, khoa Cơ – Điện. 

Cuốn Danh mục chương trình đào tạo của khoa Cơ – Điện bao gồm 4 phần: Giới 

thiệu về khoa Cơ – Điện; Chương trình đào; Mô tả tóm tắt các học phần và Danh sách các 

chuyên ngành đào tạo của Học viện. 

Phần I: Giới thiệu về khoa Cơ – Điện. 

Phần II: Chương trình đào tạo. Phần này giới thiệu Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra, 

Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra còn giới thiệu chi tiết 

Tiến trình đào tạo của các ngành/chuyên ngành đào tạo của khoa Cơ – Điện. Các học phần 

trong chương trình đào tạo được sắp xếp theo từng học kỳ của khóa  học.  

Phần III: Mô tả tóm tắt học phần, là thông tin về các học phần được giảng dạy tại Học 

viện: mã các học phần, tên học phần, tổng số tín chỉ, nội dung học phần, các học phần học 

trước. 

Phần IV: Giới thiệu danh sách các chuyên ngành đào tạo của Học viện 

Khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hy vọng cuốn Danh mục chương 

trình đào tạo sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và là người bạn đồng 

hành cùng sinh viên trong suốt khóa học tại Học viện.  

Mặc dù Ban biên tập đã cố gắng hoàn thiện cuốn Danh mục chương trình đào tạo của 

khoa Cơ – Điện nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Khoa Cơ – Điện, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy 

giáo, cô giáo và sinh viên để lần xuất bản sau đạt chất lượng cao hơn. 

 

           TRƯỞNG KHOA   

                PGS. TS. Lê Minh Lư 
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CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Khoa Chăn nuôi CN 

Khoa Công nghệ Thông tin TH 

Khoa Công nghệ Thực phẩm CP 

Khoa Cơ Điện CD 

Khoa Công nghệ sinh học SH 

Khoa Giáo dục quốc phòng QS 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn KT 

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh KQ 

Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội ML 

Khoa Môi trường MT 

Khoa Nông học NH 

Khoa Quản lý đất đai QL 

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ SN 

Khoa Thú y TY 

Khoa Thủy sản TS 

Bắt buộc BB 

Phần cứng bắt buộc PCBB 

Tự chọn TC 

Lý thuyết LT 

Thực hành TH 
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PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ – ĐIỆN 

Nghị định số 53/NL-NĐ do Bộ Nông Lâm ban hành ngày 12/10/1956 thành lập 

Trường Đại học Nông Lâm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay. Trường được xây 

dựng tại xã Quỳnh Đô, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông với diện tích 100 ha. Trường có 4 

ngành đào tạo: Trồng trọt, Cơ khí nông nghiệp, Chăn nuôi thú y và Lâm học. Ngành Cơ 

khí nông nghiệp – tiền thân của khoa Cơ – Điện ngày nay nằm trong khoa Nông học. Ngay 

từ ngày đầu thành lập Trường, Nhà nước đã mở ngành cơ khí nông nghiệp, một sự lựa 

chọn đúng đắn cho bước phát triển nông nghiệp Việt Nam tiên tiến, hiện đại. 

Tháng 12 năm 1958, Chính phủ quyết định sát nhập Trường Đại học Nông lâm với 

một số Viện nghiên cứu về trồng trọt, chăn nuôi thú y, lâm nghiệp thành Học viện Nông 

lâm và chuyển Trường về xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Đây là đồn điền Mác ti của Pháp 

trước kia có diện tích xấp xỉ 300 ha. Cùng với việc thành lập Học viện Nông Lâm, ngành 

Cơ khí nông nghiệp được tách khỏi khoa Nông học thành lập khoa Cơ khí nông nghiệp. 

Năm 1965 Khoa mở thêm ngành đào tạo Điện khí hoá nông nghiệp và từ đó khoa Cơ khí 

nông nghiệp được đổi tên thành khoa Cơ – Điện và mang tên đó đến ngày nay. 

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, khoa Cơ – Điện trở thành đơn vị hàng đầu 

trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về cơ điện nông nghiệp. Đến nay Khoa đã đào tạo 

cho đất nước gần 9000 kỹ sư, 500 thạc sỹ và hàng chục tiến sỹ đã và đang phuc vụ trong 

các cơ quan Nhà nước và trong các ngành kinh tế quốc dân. Nhiều người đã thành đạt trở 

thành các nhà khoa học giỏi, quản lý giỏi, doanh nghiệp giỏi.  

Trong tổng số 68 cán bộ, giảng viên trong Khoa hiện nay, nhiều thầy cô có học hàm 

học vị cao và được đào tạo sau đại học (tiến sỹ, thạc sỹ) ở những nước phát triển như Anh, 

Mỹ, Đức, Nhật, Úc v.v.... Cán bộ giảng viên trong khoa có sự kết hợp, kế thừa giữa các 

thầy cô có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tế phong phú với các thầy cô giáo 

trẻ có nhiệt huyết, yêu nghề và cũng được đào tạo bài bản từ trình độ đại học đến sau đại 

học tại các trường đại học lớn trong và ngoài nước. Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Khoa có 

08 Bộ môn, 01 Xưởng thực hành và 01 Văn phòng Khoa, bao gồm: 

1. Bộ môn Cơ học kỹ thuật; 

2. Bộ môn Công nghệ cơ khí;  

3. Bộ môn Máy nông nghiệp; 

4. Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản; 

5. Bộ môn Động lực; 

6. Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện; 

7. Bộ môn Tự động hóa; 
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8. Bộ môn Hệ thống điện; 

9. Xưởng Cơ Điện 

10. Văn phòng Khoa. 

Về đào tạo, Khoa có 4 hệ đào tạo, từ hệ đào tạo Cao đẳng – Đại học – Thạc sỹ – đến 

hệ đào tạo Tiến sỹ.  

Hệ đào tạo tiến sỹ, gồm 1 ngành Kỹ thuật cơ khí. 

Hệ đào tạo thạc sỹ, gồm 2 ngành: Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện. 

Hệ đào tạo đại học với 5 ngành và 10 chuyên ngành đạo tạo. Đối với khóa 64, Khoa 

đào tạo 4 ngành với 7 chuyên ngành như sau: 

- Ngành Kỹ thuật cơ khí, với 3 chuyên ngành: chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, 

chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp và chuyên ngành Cơ khí thực phẩm. 

- Ngành Kỹ thuật điện với 2 chuyên ngành: chuyên ngành Hệ thống điện và chuyên 

ngành Tự động hóa. 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô với 1 chuyên ngành: chuyên ngành Công nghệ kỹ 

thuật ô tô. 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử với 1 chuyên ngành: chuyên ngành Công 

nghệ kỹ thuật cơ điện tử. 

Hệ đào tạo cao đẳng có 2 chuyên ngành: chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và 

chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. 

Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo thì cơ sở vật chất của Khoa, chất lượng đào 

tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên trong Khoa cũng ngày càng được cải 

thiện, nâng cao. Song song với việc học tập, nghiên cứu lý thuyết, sinh viên và học viên 

khoa Cơ – Điện cũng được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tham gia nghiên cứu khoa học, 

thực hành thực tập tại các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành tại Khoa. Mặt khác để 

nâng cao năng lực chuyên môn, kiến thức thực tế, trong các đợt thực tập tốt nghiệp, thực 

tập nghề nghiệp, kiến tập... sinh viên và học viên của Khoa cũng được trực tiếp tham sản 

xuất tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mà Khoa có sự liên kết, hợp tác trong 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
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PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

A. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

1. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

 Mục tiêu đào tạo  

a. Mục tiêu chung 

Ngành kỹ thuật cơ khí đào tạo các kỹ sư có ý thức xã hội tốt, có trình độ chuyên môn về lĩnh 

vực cơ khí đáp ứng được yêu cầu của công việc; được trang bị đầy đủ kỹ năng mềm, có năng lực 

tự chủ và trách nhiệm cao. 

b. Mục tiêu cụ thể 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí: 

MT1: Có được việc làm trong lĩnh vực cơ khí tại cơ quan công lập, doanh nghiệp và tổ chức 

sử dụng các kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình đào tạo. 

MT2: Đóng góp vào những tiến bộ của khoa học và quản lý sản xuất trong lĩnh vực cơ khí; 

Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề mới. 

MT3: Theo đuổi học tập bằng cấp cao hơn; Phát triển sự nghiệp để trở thành chuyên gia, nhà 

quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, 

năng động, và sáng tạo. 

 Chuẩn đầu ra 

Hoàn thành chương trình  đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách 

nhiệm sau: 

a. Kiến thức 

*Kiến thức chung 

CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật và kinh 

tế trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

*Kiến thức chuyên môn 

CĐR2: Đánh giá các giải pháp kỹ thuật và khắc phục sự cố trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

CĐR3: Thiết kế hệ thống máy và thiết bị cơ khí. 

b. Kỹ năng  

*Kỹ năng chung 

CĐR4: Vận dụng tư duy phản biện, sáng tạo giải quyết các vấn đề kỹ thuật của ngành. 

CĐR5: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra. 
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CĐR6: Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa một cách hiệu quả và đọc hiểu các tài liệu 

chuyên môn bằng tiếng Anh. 

*Kỹ năng chuyên môn 

CĐR7: Vận dụng các kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa vào giải quyết 

các vấn đề của hệ thống máy và thiết bị cơ khí. 

CĐR8: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập, xử lý và phân tích thông tin phục vụ nghiên 

cứu, ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.  

CĐR9: Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả nghiên cứu, ứng 

dụng trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

CĐR10: Tư vấn về kỹ thuật và công nghệ; thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ, quản lý 

vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy và thiết bị cơ khí.  

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

CĐR12: Nhận thức trách nhiệm xã hội, tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và các quy 

định trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

 Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp  

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí có thể công tác trong các lĩnh vực sau: 

- Kỹ sư cơ khí làm việc trong các công ty thiết kế, chế tạo, kinh doanh hệ thống máy móc 

cơ khí nói chung và cơ khí nông nghiệp nói riêng. 

- Cán bộ quản lí nhà nước các cấp liên quan đến hệ thống máy móc và phát triển nông thôn. 

- Giảng viên, trợ giảng và nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu và trường đại học, cao 

đẳng và trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành giảng dạy cơ khí. 

- Các bộ thực hiện dự án quản lí, điều hành nhóm của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ (NGOs), đặc biệt các tổ chức phi chính phủ liên quan đến các hoạt động phát triển nông 

nghiệp, nông thôn xóa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn, miền núi; 

- Quản lí hoặc nhân viên quản lí các vị trí khác nhau của doanh nghiệp, doanh nghiệp nước 

ngoài, đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

 Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật cơ khí có thể học tập nâng cao trình độ: 

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ thạc sĩ; 

- Có khả năng tích luỹ kinh nghiệm, chủ động nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 

- Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lí để đảm nhận các chức vụ cao 

hơn trong các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp. 
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1.1. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy 

Học 

kỳ 
TT 

Tên học phần 

tiếng Việt 
Mã HP 

Tổng 

số 

TC 

LT TH 

Học phần 

tiên 

quyết 

 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

 

Loại 

tiên 

quyết  

(*) 

BB

/ 

TC 

 Tổng 

số 

TC 

tối 

thiểu 

phải 

chọn 

1 1 
Tiếng Anh bổ 

trợ 
SN00010 1 1 0       - 

0 

1 2 
Giáo dục thể 

chất đại cương 
GT01016 1 0,5 0,5       

PC

BB 

1 3 
Giáo dục quốc 

phòng 1 
QS01001 3 3 0       

PC

BB 

1 4 Kỹ thuật nhiệt CD02301 2 2 0       BB 

1 5 
Đại số tuyến 

tính 
TH01006 3 3 0       BB 

1 6 Giải tích 1 TH01004 3 3 0       BB 

1 7 
Vât lý đại cương 

A 
TH01002 3 2 1       BB 

1 8 
Hình họa - Vẽ 

kỹ thuật 1 
CD02154 2 2 0       BB 

1 9 
Tin học đại 

cương 
TH01009 2 1,5 0.5       BB 

2 10 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0       - 

2 

2 11 Giải tích 2 TH01005 3 3 0 
Giải tích 

1 
TH01004 2 BB 

2 12 
Hình họa - Vẽ 

kỹ thuật 2 
CD02155 2 2 0 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 BB 

2 13 
Cơ học lý thuyết 

1 
CD02104 3 3 0 

Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

2 14 
Giáo dục quốc 

phòng 2 
QS01002 2 2 0       

PC

BB 

2 15 
Xác suất - 

Thống kê 
TH01007 3 3 0       BB 

2 16 

Giáo dục thể 

chất (Chọn 2 

trong 9 HP: 

Điền Kinh, Thể 

dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng 

rổ, Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ 

Thể thao, Bơi) 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015/ 

1 0 1       
PC

BB 

2 17 Vật liệu kỹ thuật CD02523 3 2.5 0.5       BB 

2 18 
Phương pháp 

tính 
TH01026 3 3 0       TC 

2 19 Xã hội học đại ML01007 2 2 0       TC 
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cương 1 

2 20 
Hóa học đại 

cương 
MT01001 2 1,5 0,5       TC 

3 21 
Giáo dục quốc 

phòng 3 
QS01003 3 2 1       

PC

BB 

2 

3 22 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 
Tiếng 

Anh 0  
SN00011 3 BB 

3 23 
Kỹ thuật đo 

(+BTL) 
CD02502 2 1,5 0,5 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 BB 

3 24 
Cơ học lý thuyết 

2 
CD02108 2 2 0 

Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 25 Nguyên lý máy CD02116 3 3 0 
Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 26 
Sức bền vật liệu 

1 (+BTL) 
CD02126 3 3 0 

Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 27 
Công nghệ kim 

loại 
CD03507 3 2,5 0,5 

Vật liệu 

kỹ thuật 
CD02523 2 BB 

3 28 

Kỹ năng mềm: 

90 tiết  (Chọn 3 

trong 6 học 

phần, mỗi học 

phần 30 tiết: Kỹ 

năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh 

đạo, Kỹ năng 

quản lý bản 

thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng 

làm việc nhóm, 

Kỹ năng hội 

nhập quốc tế) 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

           

PC 

BB

  

3 29 
Tâm lý học đại 

cương 
SN01016 2 2 0       TC 

3 30 
Môi trường và 

con người 
MT02038 2 2 0       TC 

3 31 Phân tích số liệu TH02032 2 2 0 
Xác suất 

thống kê 
TH01007 2 TC 

4 32 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 2 0       BB 

2 

4 33 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 
Tiếng 

Anh 1  
SN01032 3 BB 

4 34 
Cơ sở thiết kế 

máy 1 
CD02128 2 2 0 

Sức bền 

vật liệu 1 

(+BTL) 

CD02126 2 BB 

4 35 
Triết học Mác – 

Lênin 
ML01020 3 3 0    BB 

4 36 
Sức bền vật liệu 

2 (+BTL) 
CD02127 2 2 0 

Cơ học lý 

thuyết 2 
CD02108 2 BB 

4 37 Độ tin cậy trong CD03527 2 2 0 Nguyên CD02116 2 TC 
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thiết kế máy lý máy 

4 38 
Thực tập gia 

công cơ khí 
CD03803 3 0 3 

Công 

nghệ kim 

loại 

CD03507 2 BB 

4 39 
Đồ hoạ kỹ thuật 

trên máy tính 
CD02148 2 2 0       TC 

4 40 Kỹ thuật điện CD02611 2 2 0 
Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 TC 

4 41 
Quản lý đầu tư 

kinh doanh 
KQ03205 2 2 0       TC 

4 42 
Đồ án nguyên lý 

máy 
CD02115 1 1 0 

Nguyên 

lý máy 
CD02116 2 TC 

4 43 
Động cơ đốt 

trong  
CD03303 3 2 1       TC 

5 44 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
ML01021 2 2 0 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

ML01020 2  BB 

2 

5 45 Thủy lực CD02203 2 1,5 0,5       BB 

5 46 
Máy nông 

nghiệp 
CD03224 2 1,5 0,5       BB 

5 47 Máy thực phẩm CD03438 2 1,5 0,5       BB 

5 48 
Cơ sở thiết kế 

máy 2 
CD02129 2 2 0 

Cơ sở 

thiết kế 

máy 1 

CD02128 2 BB 

5 49 
Công nghệ chế 

tạo máy 
CD03508 3 2,5 0,5 

Thực tập 

gia công 

cơ khí  

CD03803 2 BB 

5 50 
Quản lý môi 

trường 
MT02011 2 2 0       TC 

5 51 
Kỹ thuật điện tử 

đại cương 
CD02612 2 2 0       TC 

6 52 
Thực tập chế tạo 

máy 
CD03927 6 0 6 

Thực tập 

gia công 

cơ khí  

CD03803 2 BB 

2 

6 53 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
ML01022 2 2 0 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

ML01021  2 BB 

6 54 
Dụng cụ cắt kim 

loại 
CD03546 2 1,5 0,5 

Công 

nghệ kim 

loại 

CD03507 2 BB 

6 55 
Tiếng Anh 

chuyên ngành  

Cơ - Điện 

SN03012 2 2 0 
Tiếng 

Anh 2 
SN01033 3 BB 

6 56 
Đồ án thiết kế 

truyền động cơ 

khí 

CD02120 1 1 0 

Cơ sở 

thiết kế 

máy 2 

CD02129 2 BB 

6 57 
Máy điều khiển 

số và công nghệ 

CNC 

CD03550 2 1,5 0,5 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 BB 

6 58 Thiết kế xưởng CD03548 2 2 0 Công CD03508 2 BB 
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cơ khí nghệ chế 

tạo máy 

6 59 
Đồ án công 

nghệ chế tạo 

máy 

CD03510 1 0 1 

Công 

nghệ chế 

tạo máy 

CD03508 2 BB 

6 60 
Máy cắt kim 

loại 
CD03552 2 2 0 

Công 

nghệ kim 

loại 

CD03507 2 BB 

6 61 
Các phương 

pháp gia công 

đặc biệt 

CD03554 2 1,5 0,5 

Công 

nghệ kim 

loại 

CD03507 2 TC 

6 62 
Công nghệ nhiệt 

luyện 
CD03530 2 1,5 0,0 

Vật liệu 

kỹ thuật 
CD02523 2 TC 

6 63 
Kỹ thuật an toàn 

và môi trường 
CD02505 2 2 0       TC 

7 64 
Đồ gá gia công 

cơ khí 
CD03531 2 2 0 

Công 

nghệ chế 

tạo máy 

CD03508 2 BB 

2 

7 65 
Thực tập kỹ 

thuật 1 
CD03928 8 0 8 

Thực tập 

chế tạo 

máy 

CD03927 2 BB 

7 66 
Máy và công 

nghệ hàn 
CD03513 3 2,5 0,5 

Thực tập 

gia công 

cơ khí  

CD03803 2 BB 

7 67 
Quản trị doanh 

nghiệp 
KQ02209 3 3 0       BB 

7 68 
Nguyên lý kinh 

tế nông nghiệp  
KT02005 3 3 0       TC 

7 69 
Marketing căn 

bản 1 
KQ03107 2 2 0       TC 

8 70 
Kỹ thuật bảo trì 

và sửa chữa máy 

công cụ  

CD03555 2 1,5 0,5 
Máy cắt 

kim loại 
CD03552 2 BB 

2 

8 71 
CAD và CAM 

trong công nghệ 

chế tạo máy 

CD03514 2 0,5 1,5 

Máy điều 

khiển số 

và công 

nghệ 

CNC 

CD03550 2 BB 

8 72 
Đồ án máy cắt 

kim loại 
CD03545 1 0 1 

Máy cắt 

kim loại 
CD03552 2 BB 

8 73 
Đồ án công 

nghệ hàn 
CD03516 1 0 1 

Máy và 

công nghệ 

hàn 

CD03513 2 BB 

8 74 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
ML01005 2 2 0 

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

ML01022 2 BB 

8 75 
Công nghệ xử lý 

bề mặt 
CD03515 2 1,5 0,5 

Vật liệu 

kỹ thuật 
CD02523 2 BB 

8 76 
Máy và công 

nghệ gia công 
CD03518 3 2,5 0,5 

Công 

nghệ kim 
CD03507 2 BB 
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áp lực loại 

8 77 
Máy điều khiển 

số và công nghệ 

CNC nâng cao 

CD03551 2 1,5 0,5 

Máy điều 

khiển số 

và công 

nghệ 

CNC 

CD03550 2 TC 

8 78 
Truyền động 

thủy lực và khí 

nén 

CD03351 2 1,5 0,5 Thủy lực CD02203 2 TC 

8 79 
Trang bị điện 

máy công cụ 
CD03635 2 2 0 

Máy cắt 

kim loại 
CD03552 2 TC 

8 80 
Dao động trong 

kỹ thuật 
CD03126 2 2 0 

Cơ học lý 

thuyết 2 
CD02108 2 TC 

9 81 
Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

ML01023 2 2 0 
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

ML01005 2 BB 

2 

9 82 
Đồ án Công 

nghệ gia công 

áp lực 

CD03544 1 0 1 

Máy và 

công nghệ 

gia công 

áp lực 

CD03518 2 BB 

9 83 
Thực tập kỹ 

thuật 2 
CD03929 10 0 10 

Thực tập 

kỹ thuật 1 
CD03928 2 BB 

9 84 Công nghệ đúc CD03526 2 1,5 0,5 

Công 

nghệ kim 

loại 

CD03507 2 TC 

9 85 
Công nghệ cán 

kéo kim loại 
CD03536 2 1,5 0,5 

Máy và 

công nghệ 

gia công 

áp lực 

CD03518 2 TC 

9 86 
Lập và phân tích 

dự án đầu tư 
KT03048 3 3 0       TC 

10 87 Đồ án tốt nghiệp CD04986 10 0 10 
Thực tập 

kỹ thuật 2 
CD03929 2 BB 0 

 (*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc:   145 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu:    16 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   161 
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1.2. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp 

Học 

kỳ 
TT 

Tên học phần 

tiếng Việt 
Mã HP 

Tổng 

số 

TC 

LT TH 

Học phần 

tiên 

quyết 

 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

 

Loại 

tiên 

quyết  

(*) 

BB

/ 

TC 

 Tổng 

số 

TC 

tối 

thiểu 

phải 

chọn 

1 1 
Tiếng Anh bổ 

trợ TOEIC 
SN00010 1 1.0 0.0       - 

0 

1 2 
Giáo dục thể 

chất đại cương 
GT01016 1 0.5 0.5       

PC

BB 

1 3 
Giáo dục quốc 

phòng 1 
QS01001 3 3 0       

PC

BB 

1 4 
Đại số tuyến 

tính 
TH01006 3 3.0 0.0       BB 

1 5 Giải tích 1 TH01004 3 3.0 0.0       BB 

1 6 
Vât lý đại cương 

A 
TH01002 3 2.0 1.0       BB 

1 7 
Hình họa - Vẽ 

kỹ thuật 1 
CD02154 2 2.0 0.0       BB 

1 8 
Tin học đại 

cương 
TH01009 2 1.5 0.5       BB 

1 9 Kỹ thuật nhiệt CD02301 2 2.0 0.0       BB 

2 10 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2.0 0.0       - 

2 

2 11 

Giáo dục thể 

chất (Chọn 2 

trong 9 HP: 

Điền Kinh, Thể 

dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng 

rổ, Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ 

Thể thao, Bơi) 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015/ 

1  0 1       
PC

BB 

2 12 
Giáo dục quốc 

phòng 2 
QS01002 2 2 0       

PC

BB 

2 13 Giải tích 2 TH01005 3 3.0 0.0 
Giải tích 

1 
TH01004 2 BB 

2 14 
Hình họa - Vẽ 

kỹ thuật 2 
CD02155 2 2.0 0.0 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 BB 

2 15 
Cơ học lý thuyết 

1 
CD02104 3 3.0 0.0 

Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

2 16 Vật liệu kỹ thuật CD02523 3 2.5 0.5       BB 

2 17 
Xác suất - 

Thống kê 
TH01007 3 3.0 0.0       BB 

2 18 
Phương pháp 

tính 
TH01026 3 3.0 0.0       TC 

2 19 
Xã hội học đại 

cương 1 
ML01007 2 2.0 0.0       TC 
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2 20 
Hóa học đại 

cương 
MT01001 2 1.5 0.5       TC 

3 21 
Giáo dục quốc 

phòng 3 
QS01003 3 2 1       

PC

BB 

2 

3 22 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3.0 0.0 
Tiếng 

Anh 0  
SN00011 3 BB 

3 23 
Kỹ thuật đo 

(+BTL) 
CD02502 2 1.5 0.5 

Hình họa 

-Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 BB 

3 24 
Cơ học lý thuyết 

2 
CD02108 2 2.0 0.0 

Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 25 

Kỹ năng mềm: 

90 tiết (Chọn 3 

trong 6 học 

phần, mỗi học 

phần 30 tiết: Kỹ 

năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh 

đạo, Kỹ năng 

quản lý bản 

thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng 

làm việc nhóm, 

Kỹ năng hội 

nhập quốc tế) 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

            
PC

BB 

3 26 Nguyên lý máy CD02116 3 3.0 0.0 
Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 27 
Sức bền vật liệu 

1 (+BTL) 
CD02126 3 3.0 0.0 

Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 28 
Công nghệ kim 

loại 
CD03507 3 2.5 0.5 

Vật liệu 

kỹ thuật 
CD02523 2 BB 

3 29 Phân tích số liệu TH02032 2 2.0 0.0       TC 

3 30 
Tâm lý học đại 

cương 
SN01016 2 2.0 0.0       TC 

3 31 
Môi trường và 

con người 
MT02038 2 2.0 0.0       TC 

4 32 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 2.0 0.0       BB 

2 

4 33 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3.0 0.0 
Tiếng 

Anh 1  
SN01032 3 BB 

4 34 
Cơ sở thiết kế 

máy 1 
CD02128 2 2.0 0.0 

Sức bền 

vật liệu 1 

(+BTL) 

CD02126 2 BB 

4 35 
Sức bền vật liệu 

2 (+BTL) 
CD02127 2 2.0 0.0 

Cơ học lý 

thuyết 2 
CD02108 2 BB 

4 36 
Triết học Mác – 

Lênin 
ML01020 3 3 0    BB 

4 37 
Quản lý đầu tư 

kinh doanh 
KQ03205 2 2.0 0.0       BB 

4 38 
Thực tập gia 

công cơ khí 
CD03803 3 0.0 3.0 

Công 

nghệ kim 

loại 

CD03507 2 BB 
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4 39 
Động cơ đốt 

trong 
CD03303 3 2.0 1.0       BB 

4 40 
Đồ án nguyên lý 

máy 
CD02115 1 1.0 0.0 

Nguyên 

lý máy 
CD02116 2 TC 

4 41 
Đồ hoạ kỹ thuật 

trên máy tính 
CD02148 2 2.0 0.0 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 2 

CD02155 2 TC 

4 42 Kỹ thuật điện CD02611 2 2.0 0.0 
Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 TC 

5 43 Thủy lực CD02203 2 1.5 0.5 
Cơ học lý 

thuyết 1  
CD02104 2 BB 

2 

5 44 
Cơ sở thiết kế 

máy 2 
CD02129 2 2.0 0.0 

Cơ sở 

thiết kế 

máy 1 

CD02128 2 BB 

5 45 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
ML01021 2 2 0 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

ML01020 2  BB 

5 46 
Cơ sở độ tin cậy 

máy 
CD03509 2 2.0 0.0 

Nguyên 

lý máy 
CD02116 2 TC 

5 47 
Trồng trọt cơ 

bản 
NH03090 2 1.5 0.5       TC 

5 48 
Quản lý môi 

trường 
MT02011 2 2.0 0.0       TC 

5 49 
Kỹ thuật điện tử 

đại cương 
CD02612 2 2.0 0.0 

Kỹ thuật 

điện 
CD02611 2 TC 

5 50 

Ô tô máy kéo và 

xe chuyên dụng 

1 

CD03312 3 2.0 1.0 
Động cơ 

đốt trong 
CD03303 2 BB 

5 51 Máy canh tác 1 CD03206 2 1.5 0.5 
Nguyên 

lý máy 
CD02116 2 BB 

5 52 
Công nghệ chế 

tạo máy 
CD03508 3 3.0 0.0 

Thực tập 

gia công 

cơ khí 

CD03803 2 BB 

6 53 

Đồ án thiết kế 

truyền động cơ 

khí 

CD02120 1 1.0 0.0 

Cơ sở 

thiết kế 

máy 2 

CD02129 2 BB 

2 

6 54 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
ML01022 2 2 0 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

ML01021  2 BB 

6 55 

Tiếng Anh 

chuyên ngành  

Cơ - Điện 

SN03012 2 2.0 0.0 
Tiếng 

Anh 2 
SN01033 3 BB 

6 56 
Thực tập chế tạo 

máy 
CD03927 6 0.0 6.0 

Thực tập 

gia công 

cơ khí 

CD03803 2 BB 

6 57 
Kỹ thuật bảo trì 

và sửa chữa máy 
CD03517 3 2.5 0.5 

Công 

nghệ chế 

tạo máy 

CD03508 2 BB 

6 58 
Nhiên liệu dầu 

mỡ 
CD03305 2 2.0 0.0 

Kỹ thuật 

nhiệt 
CD02301 2 TC 

6 59 
Máy điều khiển 

số và công nghệ 
CD03550 2 1.5 0.5 

Công 

nghệ chế 
CD03508 2 TC 
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CNC  tạo máy 

6 60 
Quản trị doanh 

nghiệp 
KQ02209 3 3.0 0.0       TC 

6 61 

Ứng dụng phần 

mềm 3D trong 

thiết kế máy 

CD03222 2 1.0 1.0 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 TC 

6 62 
Kỹ thuật an toàn 

và môi trường 
CD02505 2 2.0 0.0       TC 

6 63 
Cơ khí chăn 

nuôi 
CD03204 2 1.5 0.5       BB 

7 64 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
ML01005 2 2 0 

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

ML01022 2 BB 

2 

 

 

 

 

 

 

 

7 65 

Thực tập kỹ 

thuật máy chăn 

nuôi 

CD03922 6 0.0 6.0 
Cơ khí 

chăn nuôi 
CD03204 2 BB 

7 66 Máy thu hoạch 1 CD03207 2 1.5 0.5 
Nguyên 

lý máy 
CD02116   BB 

7 67 Máy canh tác 2 CD03209 3 2.5 0.5 
Máy canh 

tác 1 
CD03206 2 BB 

7 68 
Marketing căn 

bản 1 
KQ03107 2 2.0 0.0       TC 

7 69 

Kỹ thuật lạnh và 

lạnh đông thực 

phẩm 

CD03521 2 1.5 0.5 
Kỹ thuật 

nhiệt 
CD02301 2 TC 

7 70 
Nguyên lý kinh 

tế nông nghiệp  
KT02005 3 3.0 0.0       TC 

7 71 

Truyền động 

thủy lực và khí 

nén 

CD03351 2 1.5 0.5 Thủy lực CD02203 2 TC 

8 72 
Lý thuyết liên 

hợp máy  
CD03353 3 2.5 0.5 

Ô tô máy 

kéo và xe 

chuyên 

dụng 1 

CD03312 2 BB 

2 

8 73 Máy thu hoạch 2 CD03210 3 3.0 0.0 
Máy thu 

hoạch 1 
CD03207 2 BB 

8 74 
Tin học chuyên 

ngành cơ khí 
CD03221 2 1.0 1.0       BB 

8 75 

Thực tập kỹ 

thuật máy thu 

hoạch 

CD03923 6 0.0 6.0 
Máy thu 

hoạch 1 
CD03207 2 BB 

8 76 
Kỹ thuật tưới 

tiêu 
CD03203 2 2.0 0.0 Thủy lực CD02203 2 TC 

8 77 

Ôtô máy kéo và 

xe chuyên dụng 

2 

CD03316 3 2.0 1.0 

Ô tô máy 

kéo và xe 

chuyên 

dụng 1 

CD03312 2 TC 

9 78 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

ML01023 2 2 0 
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

ML01005 2 BB 

2 

9 79 

Thực tập kỹ 

thuật máy canh 

tác 

CD03924 6 0.0 6.0 
Máy canh 

tác 1 
CD03206 2 BB 
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9 80 
Lập và phân tích 

dự án đầu tư 
KT03048 3 3.0 0.0       BB 

9 81 
Đồ án máy canh 

tác 
CD03211 1 1.0 0.0 

Máy canh 

tác 2 
CD03206 2 BB 

9 82 
Đồ án máy thu 

hoạch 
CD03213 1 1.0 0.0 

Máy thu 

hoạch 1 
CD03207 2 BB 

9 83 Máy thực phẩm CD03438 2 1.5 0.5       TC 

9 84 
Chăn nuôi cơ 

bản 
CN03507 2 1.5 0.5       TC 

9 85 
Kỹ thuật điều 

khiển tự động 
CD03618 3 3.0 0.0       TC 

10 86 Đồ án tốt nghiệp CD04989 10 0.0 
10.

0 

Thực tập 

chế tạo 

máy 

CD03927 2 BB 0 

 (*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc:   145 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu:    16 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   161 
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1.3. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí thực phẩm 

Học 

kỳ 
TT 

Tên học phần 

tiếng Việt 
Mã HP 

Tổng 

số 

TC 

LT TH 

Học phần 

tiên 

quyết 

 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

 

Loại 

tiên 

quyết  

(*) 

BB

/ 

TC 

 Tổng 

số 

TC 

tối 

thiểu 

phải 

chọn 

1 1 
Giáo dục quốc 

phòng 1 
QS01001 3 3 0       

PC

BB 

0 

 

1 2 
Tiếng Anh bổ 

trợ TOEIC 
SN00010 1 1 0       - 

1 3 
Giáo dục thể 

chất đại cương 
GT01016 1 0,5 0,5       

PC

BB 

1 4 Giải tích 1 TH01004 3 3 0       BB 

1 5 
Vật lý đại cương 

A 
TH01002 3 2 1       BB 

1 6 Kỹ thuật nhiệt CD02301 2 2 0       BB 

1 7 
Đại số tuyến 

tính 
TH01006 3 3 0       BB 

1 8 
Tin học đại 

cương  
TH01009 2 1,5 0,5       BB 

1 9 
Hình họa - Vẽ 

kỹ thuật 1 
CD02154 2 2 0       BB 

2 10 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0       - 

2 

 

2 11 Giải tích 2  TH01005 3 3 0 
Giải tích 

1 
TH01004 1 BB 

2 12 
Giáo dục quốc 

phòng 2 
QS01002 2 2 0       

PC

BB 

2 13 
Xác suất thống 

kê 
TH01007 3 3 0 

Giải tích 

1 
TH01004 2 BB 

2 14 

Giáo dục thể 

chất (Chọn 2 

trong 9 HP: 

Điền Kinh, Thể 

dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng 

rổ, Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ 

Thể thao, Bơi) 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015/ 

1 0 1       
PC

BB 

2 15 
Hình họa - Vẽ 

kỹ thuật 2 
CD02155 2 2 0 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 BB 

2 16 
Cơ học lý thuyết 

1 
CD02104 3 3 0 

Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

2 17 Vật liệu kỹ thuật CD02523 3 2,5 0,5       BB 

2 18 Hóa học đại MT01001 2 1,5 0,5       TC 
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cương 

2 19 
Xã hội học đại 

cương  
ML01007 2 2 0       TC 

2 20 
Phương pháp 

tính 
TH01026 3 3 0       TC 

3 21 
Giáo dục quốc 

phòng 3 
QS01003 3 2 1       

PC

BB 

2 

 

3 22 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 
 Tiếng 

anh 0 
SN00011  3 BB 

3 23 
Cơ học lý thuyết 

2 
CD02108 2 2 0 

Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 24 
Sức bền vật liệu 

1 (+ BTL) 
CD02126 3 3 0 

Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 25 Nguyên lý máy CD02116 3 3 0 
Cơ học lý 

thuyết 1 
CD02104 2 BB 

3 26 

Kỹ năng mềm: 

90 tiết (Chọn 3 

trong 6 học 

phần, mỗi học 

phần 30 tiết: Kỹ 

năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh 

đạo, Kỹ năng 

quản lý bản 

thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng 

làm việc nhóm, 

Kỹ năng hội 

nhập quốc tế) 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

            
PC

BB 

3 27 
Kỹ thuật đo 

(+BTL) 
CD02502 2 1,5 0,5 

Hình họa- 

Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02154 2 BB 

3 28 
Công nghệ kim 

loại 
CD03507 3 2,5 0,5 

Vật liệu 

kỹ thuật 
CD02523 2 BB 

3 29 
Tâm lý học đại 

cương  
SN01016 2 2 0       TC 

3 30 
Môi trường và 

con người 
MT02038 2 2 0       TC 

3 31 Phân tích số liệu TH02032 2 1,5 0,5 
Xác suất 

thống kê 
TH01007   TC 

4 32 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 2 0       BB 

2 

 

4 33 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 
Tiếng 

Anh 1 
SN01032  3 BB 

4 34 
Sức bền vật liệu 

2  (+ BTL) 
CD02127 2 2 0 

Cơ học lý 

thuyết 2 
CD02108 2 BB 

4 35 
Cơ sở thiết kế 

máy 1 
CD02128 2 2 0 

Sức bền 

vật liệu 1 
CD02126 2 BB 
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(+ BTL) 

4 36 
Quản lý đầu tư 

kinh doanh 
KQ03205 2 2 0       TC 

4 37 Kỹ thuật điện CD02611 2 2 0 
Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 TC 

4 38 
Đồ hoạ kỹ thuật 

trên máy tính 
CD02148 2 2 0 

Hình họa 

-Vẽ kỹ 

thuật 2 

CD02155 2 TC 

4 39 
Đồ án nguyên lý 

máy 
CD02115 1 1 0 

Nguyên 

lý máy 
CD02116   TC 

4 40 
Thực tập gia 

công cơ khí  
CD03803 3 0 3 

Công 

nghệ kim 

loại 

CD03507 2 BB 

4 41 
Triết học Mác – 

Lênin 
ML01020 3 3 0    BB 

5 42 Thủy lực CD02203 2 1,5 0,5       BB 

2 

 

5 43 
Thiết bị nhiệt 

lạnh (+BTL) 
CD03439 3 2,5 0,5 

Kỹ thuật 

nhiệt 
CD02301 2 BB 

5 44 
Công nghệ chế 

tạo máy 
CD03508 3 3 0 

Thực tập 

gia công 

cơ khí  

CD03803 2 BB 

5 45 

Thiết bị trong 

công nghệ sau 

thu hoạch                               

CD03407 3 2,5 0,5 
Kỹ thuật 

nhiệt 
CD02301 2 BB 

5 46 
Cơ sở thiết kế 

máy 2 
CD02129 2 2 0 

Cơ sở 

thiết kế 

máy 1 

CD02128 2 BB 

5 47 
Kỹ thuật điện tử 

đại cương 
CD02612 2 2 0       TC 

5 48 

Ứng dụng tin 

học trong tính 

toán, thiết kế 

máy thực phẩm 

CD03442 2 1,5 0,5 

Hình họa 

-Vẽ kỹ 

thuật 2 

CD02155 2 TC 

5 49 
Quản lý môi 

trường 
MT02011 2 2 0       TC 

5 50 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
ML01021 2 2 0 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

ML01020 2  BB 

6 51 

Tiếng Anh 

chuyên ngành  

Cơ - Điện 

SN03012 2 2 0 
Tiếng 

Anh 2 
SN01033 3 BB 

2 

 

6 52 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
ML01022 2 2 0 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

ML01021  2 BB 

6 53 
Hoá học thực 

phẩm                                           
CP02024 2 1,5 0,5       BB 

6 54 

Đồ án thiết kế 

truyền động cơ 

khí 

CD02120 1 1 0 

Cơ sở 

thiết kế 

máy 2 

CD02129 2 BB 
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6 55 

Đồ án công 

nghệ chế tạo 

máy 

CD03510 1 1 0 

Công 

nghệ chế 

tạo máy  

CD03508 2 BB 

6 56 
Thực tập chế tạo 

máy 
CD03927 6 0 6 

Thực tập 

gia công 

cơ khí  

CD03803 2 BB 

6 57 

Kỹ thuật bảo 

quản nông sản 

thực phẩm                              

CD03401 3 2,5 0,5 
Kỹ thuật 

nhiệt 
CD02301 2 BB 

6 58 
Kỹ thuật an toàn 

và môi trường 
CD02505 2 2 0       TC 

6 59 

Điều khiển tự 

động trong công 

nghệ thực phẩm 

CD03642 2 1,5 0,5 
Kỹ thuật 

điện 
CD02611 2 TC 

6 60 

Máy điều khiển 

số và công nghệ 

CNC 

CD03550 2 1,5 0,5 

Công 

nghệ chế 

tạo máy 

CD03508 2 TC 

7 61 

Truyền động 

thủy lực và khí 

nén 

CD03351 2 1,5 0,5 Thủy lực CD02203 2 BB 

2 

 

7 62 

Kỹ thuật chế 

biến nông sản - 

thực phẩm 

CD03410 3 2 0 

Kỹ thuật 

bảo quản 

nông sản 

thực 

phẩm     

CD03401 2 BB 

7 63 
Đồ án máy thực 

phẩm 1 
CD03436 1 1 0 

Thiết bị 

trong 

công nghệ 

sau thu 

hoạch                               

CD03407 2 BB 

7 64 

Thực tập kỹ 

thuật máy thực 

phẩm 1 

CD03925 8 0 8 

Thiết bị 

trong 

công nghệ 

sau thu 

hoạch                               

CD03407 2 BB 

7 65 
Vệ sinh và an 

toàn thực phẩm                               
CD03443 2 1,5 0,5       TC 

7 66 
Marketing căn 

bản 1 
KQ03107 2 2 0       TC 

7 67 
Nguyên lý kinh 

tế nông nghiệp  
KT02005 3 3 0       TC 

8 68 

Thiết bị trong 

công nghệ chế 

biến nông sản 

thực phẩm 

CD03406 3 2,5 0,5 
Kỹ thuật 

nhiệt 
CD02301 2 BB 

2 

 
8 69 

Quản trị doanh 

nghiệp 
KQ02209 3 3 0       BB 

8 70 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
ML01005 2 2 0 

Chủ nghĩa 

xã hội 
ML01022 2 BB 
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khoa học 

8 71 
Máy nâng 

chuyển                                              
CD03403 2 1,5 0,5 

Cơ sở 

thiết kế 

máy 2 

CD02129 2 BB 

8 72 

Kỹ thuật bảo trì 

và sửa chữa máy 

thực phẩm 

CD03556 2 1,5 0,5 

Công 

nghệ chế 

tạo máy 

  2 BB 

8 73 

Thiết bị định 

lượng và bao 

gói sản phẩm 

CD03435 2 1,5 0,5 

Kỹ thuật 

chế biến 

nông sản - 

thực 

phẩm 

CD03410 2 BB 

8 74 

Thiết kế nhà 

máy chế biến  

thực phẩm 

CD03426 2 2 0 

Kỹ thuật 

chế biến 

nông sản 

thực 

phẩm 

CD03410 2 TC 

8 75 

Trang bị điện 

nhà máy chế 

biến thực phẩm 

CD03754 2 1,5 0,5 
Kỹ thuật 

điện 
CD02611 2 TC 

9 76 
Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

ML01023 2 2 0 
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

ML01005 2 BB 

2 

 

9 77 
Đồ án máy thực 

phẩm 2 
CD03437 1 1 0 

Thiết bị 

trong 

công nghệ 

chế biến 

nông sản 

thực 

phẩm 

CD03406 2 BB 

9 78 

Thực tập kỹ 

thuật máy thực 

phẩm 2 

CD03926 10 0 10 

Thiết bị 

trong 

công nghệ 

chế biến 

nông sản 

thực 

phẩm 

CD03406 2 BB 

9 79 

Quản lý và kiểm 

tra chất lượng 

thực phẩm  

CD03441 2 1,5 0,5 

Kỹ thuật 

chế biến 

nông sản - 

thực 

phẩm 

CD03410 2 BB 

9 80 

Kỹ thuật chế 

biến phụ, phế 

phẩm thực phẩm     

CD03432 2 1,5 0,5 

Kỹ thuật 

chế biến 

nông sản 

thực 

phẩm 

CD03410 2 TC 

9 81 
Lập và phân tích 

dự án đầu tư 
KT03048 3 3 0       TC 

10 82 Đồ án tốt nghiệp CD04988 10 0 10 Thực tập CD03926 2 BB 0 
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kỹ thuật 

máy thực 

phẩm 2 

 (*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc:   145 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu:    16 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   161 
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2. NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

 Mục tiêu đào tạo 

a. Mục tiêu chung 

 Ngành Kỹ thuật điện đào tạo kỹ sư có ý thức xã hội tốt và đủ năng lực chuyên môn và kỹ 

năng cần thiết đáp ứng được yêu cầu của công việc; có các kỹ năng mềm và có năng lực tự chủ và 

trách nhiệm cao. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện: 

MT1: Có được việc làm trong lĩnh vực điện tại cơ quan công lập, doanh nghiệp và tổ chức 

sử dụng các kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình đào tạo. 

MT2: Đóng góp vào những tiến bộ của khoa học và quản lý sản xuất về kỹ thuật điện; Sáng 

tạo trong nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề mới. 

MT3: Theo đuổi học tập bằng cấp cao hơn; Phát triển sự nghiệp để trở thành chuyên gia, nhà 

quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, 

năng động và sáng tạo. 

 Chuẩn đầu ra 

a. Kiến thức 

*Kiến thức chung 

CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật và kinh 

tế trong lĩnh vực kỹ thuật điện. 

*Kiến thức chuyên môn 

CĐR2: Đánh giá các giải pháp kỹ thuật và khắc phục sự cố trong lĩnh vực hệ thống điện và 

tự động hoá. 

CĐR3: Thiết kế mô hình hệ thống điện; các mạch điều khiển và ứng dụng các trang thiết bị 

tự động hoá trong dây chuyền sản xuất. 

b. Kỹ năng  

*Kỹ năng chung 

CĐR4: Vận dụng tư duy phản biện, sáng tạo giải quyết các vấn đề kỹ thuật của ngành. 

CĐR5: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra. 

CĐR6: Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa một cách hiệu quả và đọc hiểu các tài liệu 

chuyên môn bằng tiếng Anh. 

*Kỹ năng chuyên môn 
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CĐR7: Vận dụng các kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa vào giải quyết 

các vấn đề của hệ thống điện và tự động hoá. 

CĐR8: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập, xử lý và phân tích thông tin phục vụ nghiên 

cứu, ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật điện;  

CĐR9: Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả nghiên cứu, ứng 

dụng trong lĩnh vực kỹ thuật điện. 

CĐR10: Tư vấn về kỹ thuật và công nghệ, điều khiển, bảo trì, bảo dưỡng, thiết kế và lắp đặt 

các công trình, hệ thống cung cấp điện, hệ thống điều khiển và tự động hóa trong dây truyền sản 

xuất. 

c.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

CĐR12: Nhận thức trách nhiệm xã hội, tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và các quy 

định trong lĩnh vực kỹ thuật điện. 

 Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp  

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện có thể công tác trong các lĩnh vực sau: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước; 

- Các công ty truyền tải điện, công ty điện lực địa phương với vai trò là người thực hiện 

trực tiếp việc vận hành hệ thống điện hoặc là người quản lí sản xuất và kinh doanh điện năng; 

- Các công ty tư vấn thiết kế và xây lắp các công trình điện; 

- Các công ty, nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, với vai trò là người vận hành dây chuyền 

sản xuất, lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện hoặc là người điều hành quản lí dây 

chuyền sản xuất; 

- Các công ty thương mại, lắp đặt và cung ứng các dịch vụ, vật tư thiết bị ngành điện; 

- Các công ty, nhà máy có ứng dụng hệ thống tự động trong sản xuất… với vai trò người 

thực hiện trực tiếp hoặc người quản lí, điều hành; 

- Các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực tự động hoá; 

- Những doanh nghiệp, công ty có thể tuyển dụng các Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Tự 

động hóa của khoa Cơ - Điện: Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam, Công ty Green Feed, 

Tổng công ty Vinaconex, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Công ty Canon, Công ty 

Panasonic…. 

- Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 

các viện, trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật điện. 

 Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Người tốt nghiệp trình độ đại học có thể học tập nâng cao trình độ: 

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 



 

29 

- Tham gia các lớp học để lấy chứng chỉ phục vụ quản lý, thi công, thiết kế công trình điện 

như: Chứng chỉ tư vấn và giám sát, chứng chỉ quản lí dự án; chứng chỉ thiết kế...; 

- Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lí để đảm nhận các chức vụ cao 

hơn trong các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp. 

2.1. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống điện 

Học 

kỳ 
TT 

Tên học phần 

tiếng Việt 
Mã HP 

Tổng 

số 

TC 

LT TH 

Học phần 

tiên 

quyết 

 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

 

Loại 

tiên 

quyết  

(*) 

BB

/ 

TC 

 Tổng 

số 

TC 

tối 

thiểu 

phải 

chọn 

1 1 
Xác suất - Thống 

kê 
TH01007 3 3 0 

Giải tích 

1 
TH01007 

1 
BB 

0 

 

1 2 
Giáo dục thể chất 

đại cương 
GT01016 1 0,5 0,5       

PC

BB 

1 3 
Giáo dục quốc 

phòng 1 
QS01001 3 3 0       

PC

BB 

1 4 
Tiếng Anh bổ trợ  

TOEIC 
SN00010 1 1 0       - 

1 5 Đại số tuyến tính TH01006 3 3 0       BB 

1 6 Giải tích 1 TH01004 3 3 0       BB 

1 7 
Vât lý đại cương 

A 
TH01002 3 2 1       BB 

1 8 
Tin học đại 

cương 
TH01009 2 2 0,5       BB 

1 9 
Triết học Mác – 

Lênin 
ML01020 3 3 0    BB 

2 10 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
ML01021 2 2 0 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

ML01020 2  BB 

3 

 

2 11 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 2 0       BB 

2 12 
Giáo dục quốc 

phòng 2 
QS01002 2 2 0     

  

PC

BB 

2 13 

Giáo dục thể chất 

(Chọn 2 trong 9 

HP: Điền Kinh, 

Thể dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng rổ, 

Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ 

Thể thao, Bơi) 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015/ 

1 0 1     

  

PC

BB 

2 14 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0       - 

2 15 
Lý thuyết mạch 

điện 1 
CD02602 3 2 1 

Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 BB 

2 16 
Lý thuyết trường 

điện từ 
CD02605 2 2 0 

Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

2 17 Quản lý dự án KT03031 3 3 0       BB 
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2 18 Toán rời rạc TH01023 3 3 0 
Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 TC 

2 19 Kinh tế vĩ mô I KT02002 3 3 0       TC 

2 20 Phương pháp tính  TH01026 3 3 0 
Giải tích 

1 
TH01004 2 TC 

3 21 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 
Tiếng 

Anh 0 
SN00011 3 BB 

2 

 

3 22 Kỹ thuật điện tử 1 CD02621 2 2 0,5 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 23 
Kỹ thuật đo 

lường 
CD02603 3 2 1 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 24 
Giáo dục quốc 

phòng 3 
QS01003 3 2 1     

  

PC

BB 

3 25 

Kỹ năng mềm: 90 

tiết  (Chọn 3 

trong 6 học phần, 

mỗi học phần 30 

tiết: Kỹ năng giao 

tiếp, Kỹ năng 

lãnh đạo, Kỹ 

năng quản lý bản 

thân, Kỹ năng tìm 

kiếm việc làm, 

Kỹ năng làm việc 

nhóm, Kỹ năng 

hội nhập quốc tế) 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

          

  

PC

BB 

3 26 
Lý thuyết mạch 

điện 2 
CD02604 3 3 0 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 27 Máy điện 1 CD02606 3 2 1 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 28 
Hóa học đại 

cương 
MT01001 2 2 0,5       TC 

3 29 Luật đầu tư ML03047 2 1,5 0,5       TC 

4 30 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 
Tiếng 

Anh 1 
SN01032 3 BB 

2 

4 31 Kỹ thuật điện tử 2 CD02619 2 2 0,5 
Kỹ thuật 

điện tử 1 
CD02621 2 BB 

4 32 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
ML01022 2 2 0 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

ML01021  2 BB 

4 33 Máy điện 2 CD02610 3 2 1 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

4 34 
Lý thuyết điều 

khiển tự động 1 
CD02620 2 2 0 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

4 35 Truyền động điện CD02609 3 2 1 
Máy điện 

1 
CD02606 2 BB 



 

31 

4 36 Lưới điện 1 CD03730 2 2 0 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02604 2 BB 

4 37 Điện tử công suất CD02607 3 2 1 
Kỹ thuật 

điện tử 1 
CD02621 2 BB 

4 38 Cơ học ứng dụng CD02105 3 3 0 
Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 TC 

4 39 
Hình họa-Vẽ kỹ 

thuật 
CD02106 3 3 0       TC 

4 40 Kỹ thuật nhiệt CD02301 2 2 0       TC 

4 41 Phân tích số liệu TH02032 2 2 0 
Xác suất 

thống kê 
TH01007 2 TC 

5 42 

Tiếng Anh 

chuyên ngành cơ 

điện 

SN03012 2 2 0 
Tiếng 

Anh 2 
SN01033 2 BB 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 43 Lưới điện 2 CD03731 2 2 0 
Lưới điện 

1 
CD03730 2 BB 

5 44 Khí cụ điện 
CD03753 

2 2 0 
Máy điện 

2 
CD02610 2 BB 

5 45 An toàn điện CD03710 2 2 0,5 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

5 46 
Kỹ thuật điện cao 

áp 
CD03705 3 3 0 

Lưới điện 

1 
CD03730 2 BB 

5 47 
Thí nghiệm HTĐ 

1 
CD03751 1 0 1 

Kỹ thuật 

điện cao 

áp 

CD03705 1 BB 

5 48 
Sửa chữa thiết bị 

điện  
CD03716 3 3 0 

Máy điện 

2 
CD02610 2 BB 

5 49 
Lý thuyết điều 

khiển tự động 2 
CD02613 2 2 0 

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động 1 

CD02620 2 TC 

5 50 
Nguyên lý kế 

toán 
KQ02014 3 3 0       TC 

5 51 
Đồ họa kỹ thuật 

trên máy tính 
CD02148 2 2 0 

Hình họa 

- Vẽ kỹ 

thuật 

CD02106 2 TC 

6 52 Cung cấp điện CD03745 3 3 0 
Lưới điện 

1 
CD03730 2 BB 

2 

 

6 53 

Trang bị điện xí 

nghiệp công 

nghiệp 

CD03746 3 3 0,5 
Khí cụ 

điện 
CD03753 

2 BB 

6 54 
Ngắn mạch trong 

hệ thống điện 
CD03715 2 2 0 

Khí cụ 

điện CD03753 
2 BB 

6 55 
Kỹ thuật chiếu 

sáng 
CD03706 2 2 0,5 

Lưới điện 

2 
CD03731 2 BB 

6 56 
Kế toán doanh 

nghiệp xây lắp 
KQ03339 2 2 0       TC 

6 57 

Mô hình mô 

phỏng hệ thống 

điện 

CD03736 2 2 0,5 
Lưới điện 

1 
CD03730 2 TC 

6 58 Thực tập kỹ thuật CD03919 8 0 8 Sửa chữa CD03716 2 BB 
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HTĐ 1 thiết bị 

điện 

7 59 
Thực tập kỹ thuật 

HTĐ 2 
CD03920 8 0 8 

Cung cấp 

điện 
CD03745 2 BB 

3 

 

7 60 

Phần điện nhà 

máy điện và trạm 

biến áp 

CD03707 3 3 0 

Ngắn 

mạch 

trong hệ 

thống 

điện 

CD03715 2 BB 

7 61 

Kỹ thuật xử lý 

chất thải rắn và 

khí thải 

MT03013 3 3 0       TC 

7 62 
Các phần tử tự 

động  
CD03724 3 3 0,5 

Khí cụ 

điện CD03753 
2 TC 

7 63 

Bảo vệ và điều 

khiển hệ thống 

điện 1 

CD03748 2 2 0 

Ngắn 

mạch 

trong hệ 

thống 

điện 

CD03715 2 BB 

8 64 
Tổ chức thi công 

công trình điện 
CD03709 2 2 0 

An toàn 

điện 
CD03710 2 BB 

2 

 

8 65 
Thực tập nghề 

nghiệp HTĐ 
CD03921 8 0 8 

Thực tập 

kỹ thuật 

HTĐ 2 

CD03920 2 BB 

8 66 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
ML01005 2 2 0 

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

ML01022 2 BB 

8 67 

Bảo vệ và điều 

khiển hệ thống 

điện 2 

CD03750 2 2 0 

Bảo vệ và 

điều 

khiển hệ 

thống 

điện 1 

CD03748 2 BB 

8 68 
Thí nghiệm HTĐ 

2 
CD03752 1 0 1 

Bảo vệ và 

điều 

khiển hệ 

thống 

điện 2 

CD03750 1 BB 

8 69 
Phần mềm ứng 

dụng trong HTĐ 
CD03733 2 2 0,5 

Lưới điện 

2 
CD03731 2 TC 

8 70 
Ổn định hệ thống 

điện 
CD03732 2 2 0 

Ngắn 

mạch 

trong hệ 

thống 

điện 

CD03715 2 TC 

8 71 
Môi trường và 

con người 
MT02038 2 2 0 

  
    TC 

9 72 
Quản lý dự án 

môi trường 
MT02011 2 2 0       BB 

0 

 

9 73 
Thực tập gia công 

cơ khí 
CD03803 3 0 3       BB 

9 74 

Quản lý và vận 

hành hệ thống 

điện 

CD03720 2 2 0 

Phần điện 

Nhà máy 

điện và 

CD03707 2 BB 
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Trạm biến 

áp 

9 75 Kinh tế điện CD03747 2 2 0 
Lưới điện 

1 
CD03730 2 BB 

9 76 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

ML01023 2 2 0 
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

ML01005 2 BB 

10 77 Đồ án tốt nghiệp CD04985 10 0 10 

Thực tập 

nghề 

nghiệp 

HTĐ 

CD03921 3 BB 0 

 (*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc:   145 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu:    16 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   161 
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2.2. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa 

Học 

kỳ 
TT 

Tên học phần 

tiếng Việt 
Mã HP 

Tổng 

số 

TC 

LT TH 

Học phần 

tiên 

quyết 

 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

 

Loại 

tiên 

quyết  

(*) 

BB

/ 

TC 

 Tổng 

số 

TC 

tối 

thiểu 

phải 

chọn 

1 1 
Đại số tuyến 

tính 
TH01006 3 3 0       BB 

0 

 

1 2 
Tiếng Anh bổ 

trợ  TOEIC 
SN00010 1 1 0       - 

1 3 Giải tích 1 TH01004 3 3 0       BB 

1 4 
Vật lý đại cương 

A 
TH01002 3 2 1       BB 

1 5 
Giáo dục thể 

chất đại cương 
GT01016 1 0,5 0,5       

PC

BB 

1 6 
Giáo dục quốc 

phòng 1 
QS01001 3 3 0       

PC

BB 

1 7 
Tin học đại 

cương 
TH01009 2 1,5 0,5       BB 

1 8 
Triết học Mác – 

Lênin 
ML01020 3 3 0    BB 

1 9 
Xác suất - 

Thống kê 
TH01007 3 3 0       BB 

2 10 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 2 0       BB 

3 

 

2 11 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0       - 

2 12 Quản lý dự án KT03031 3 3 0       BB 

2 13 
Lý thuyết mạch 

điện 1 
CD02602 3 2 1 

Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 BB 

2 14 
Lý thuyết 

trường điện từ 
CD02605 2 2 0 

Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

2 15 
Giáo dục quốc 

phòng 2 
QS01002 2 2 0       

PC

BB 

2 16 

Giáo dục thể 

chất (Chọn 2 

trong 9 HP: 

Điền Kinh, Thể 

dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng 

rổ, Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ 

Thể thao, Bơi) 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015/ 

1 0 1       
PC

BB 

2 17 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
ML01021 2 2 0 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

ML01020 2  BB 

2 18 Toán rời rạc TH01023 3 3 0 
Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 TC 

2 19 
Xã hội học đại 

cương  
ML01007 2 2 0       TC 
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2 20 
Phương pháp 

tính 
TH01026 3 3 0 

Giải tích 

1 
TH01004 2 TC 

2 21 
Hóa học đại 

cương 
MT01001 2 1,5 0,5       TC 

3 22 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 
 Tiếng 

anh 0 
SN00011   3 BB 

2 

 

3 23 
Kỹ thuật điện tử 

1 
CD02621 2 1,5 0,5 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 24 
Giáo dục quốc 

phòng 3 
QS01003 3 2 1       

PC

BB 

2 25 

Kỹ năng mềm: 

90 tiết  (Chọn 3 

trong 6 học 

phần, mỗi học 

phần 30 tiết: Kỹ 

năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh 

đạo, Kỹ năng 

quản lý bản 

thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng 

làm việc nhóm, 

Kỹ năng hội 

nhập quốc tế) 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

           
PC

BB 

3 26 
Kỹ thuật đo 

lường 
CD02603 3 2 1 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 27 
Lý thuyết mạch 

điện 2 
CD02604 3 3 0 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 28 Máy điện 1 CD02606 3 2 1 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

3 29 Kỹ thuật nhiệt CD02301 2 2 0       TC 

3 30 
Hình họa-Vẽ kỹ 

thuật 
CD02106 3 3 0       TC 

4 31 
Lý thuyết điều 

khiển tự động 1 
CD02620 2 2 0 

Lý thuyết 

mạch điện 

1 

CD02602 2 BB 

0 

 

4 32 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
ML01022 2 2 0 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

ML01021  2 BB 

4 33 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 
Tiếng 

Anh 1 

SN01032 
3 BB 

4 34 
Kỹ thuật điện tử 

2 
CD02619 2 1,5 0,5 

Kỹ thuật 

điện tử 1 
CD02621 2 BB 

4 35 
Truyền động 

điện 
CD02609 3 2 1 

Máy điện 

1 
CD02606 2 BB 

4 36 Máy điện 2 CD02610 3 2 1 
Lý thuyết 

mạch điện 
CD02602 2 BB 
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1 

4 37 
Kỹ thuật cảm 

biến 
CD03634 2 1,5 0,5 

Kỹ thuật 

đo lường 
CD02603 1 BB 

4 38 
Hệ thống thông 

tin đo lường 
CD03614 2 2 0 

Kỹ thuật 

đo lường 
CD02603 2 BB 

5 39 
Điện tử công 

suất 
CD02607 3 2 1 

Kỹ thuật 

điện tử 1 
CD02621 2 BB 

2 

 

5 40 

Điều khiển 

truyền động 

điện 

CD03617 3 2 1 
Truyền 

động điện 
CD02609 2 BB 

5 41 
Hệ thống điều 

khiển số 
CD03638 2 2 0 

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động 1 

CD02620 2 BB 

5 42 

Kỹ thuật lập 

trình trong điều 

khiển 

CD03904 2 1,5 0,5       BB 

5 43 
Kỹ thuật vi xử 

lý 
CD03619 2 1,5 0,5 

Kỹ thuật 

điện tử 2 
CD02619 2 BB 

5 44 
Thực tập gia 

công cơ khí 
CD03803 3 0 3       BB 

5 45 
Cơ học ứng 

dụng 
CD02105 3 3 0 

Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 TC 

5 46 
Đồ họa kỹ thuật 

trên máy tính 
CD02148 2 2 0       TC 

5 47 
Lý thuyết điều 

khiển tự động 2 
CD02613 2 2 0 

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động 1 

CD02608 2 TC 

6 48 
Thiết kế tủ điều 

khiển 
CD03901 2 1,5 0,5       BB 

2 

 

6 49 Điều khiển logic CD03622 2 2 0 
Kỹ thuật 

điện tử 2 
CD02619 2 BB 

6 50 
Quản lý môi 

trường 
MT02011 2 2 0       BB 

6 51 
Vi điều khiển và 

ứng dụng 
CD03905 3 2 1 

Kỹ thuật 

vi xử lý 
CD03619 1 BB 

6 52 PLC CD03902 3 2 1 
Kỹ thuật 

điện tử 2 
CD02619 2 BB 

6 53 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
ML01005 2 2 0 

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

ML01022 2 BB 

6 54 
Tâm lý học đại 

cương 
SN01016 2 2 0       TC 

6 55 
Môi trường và 

con người 
MT02038 2 2 0       TC 

6 56 Phân tích số liệu TH02032 2 2 0 
Xác suất 

thống kê 
TH01007 2 TC 

7 57 

Đồ án vi điều 

khiển và ứng 

dụng 

CD03641 2 0 2 

Vi điều 

khiển và 

ứng dụng 

CD03905 2 BB 
2 

 

7 58 
Tổng hợp hệ 

thống điều khiển  
CD03639 2 2 0 

Điều 

khiển 
CD03617 2 BB 
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truyền 

động điện 

7 59 

Tự động hóa 

quá trình sản 

xuất 

CD03632 3 2 1 PLC CD03902 2 BB 

7 60 

Trang bị điện, 

điện tử trong 

máy công 

nghiệp 

CD03625 2 2 0       BB 

7 61 

Nguyên lý 

truyền thông 

không dây 

TH03219 2 2 0 
Tin học 

đại cương 
TH01009 2 BB 

7 62 

Phát triển ứng 

dụng web cơ 

bản 

TH03222 2 1 1       BB 

7 63 

Tiếng anh 

chuyên ngành 

cơ - điện 

SN03012 2 2 0 
Tiếng 

Anh 2 
SN01033 3 BB 

7 64 
Logic mờ và 

ứng dụng 
TH02012 2 1,5 0,5 

Toán rời 

rạc 
TH02003 2 TC 

7 65 
Các phần mềm 

trong điều khiển 
CD03909 2 1 1       TC 

7 66 Khí cụ điện CD03702 2 2 0 
Máy điện 

2 
CD02610 2 TC 

8 67 
Thực tập kỹ 

thuật TĐH 1 
CD03917 8 0 8 

Thiết kế 

tủ điều 

khiển 

CD03901 2 BB 

3 

 

8 68 
Thực tập kỹ 

thuật TĐH 2 
CD03918 8 0 8 

Thực tập 

kỹ thuật 

TĐH 1 

CD03917 1 BB 

8 69 
Mô hình hóa và 

điều khiển 
CD03906 2 1,5 0,5       TC 

8 70 Kỹ thuật Robot CD03913 3 2,5 0,5 

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động 1 

CD02620 2 TC 

8 71 
Hệ thống cung 

cấp điện 
CD03701 3 3 0 

Máy điện 

1 
CD02606 2 TC 

8 72 Xử lý tín hiệu số TH03007 2 2 0       TC 

9 73 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

ML01023 2 2 0 
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

ML01005 2 BB 

3 

 

9 74 

Đồ án tự động 

hóa quá trình 

sản xuất 

CD03640 2 0 2 

Tự động 

hóa quá 

trình sản 

xuất 

CD03632 2 BB 

9 75 
Thực tập nghề 

nghiệp TĐH 
CD03823 8 0 8 

Tự động 

hóa quá 

trình sản 

xuất 

CD03632 2 BB 

9 76 
Kinh tế các 

ngành sản xuất 
KT03019 3 3 0       TC 

9 77 Quản trị doanh KQ02209 3 3 0       TC 
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nghiệp 

10 78 Đồ án tốt nghiệp CD04984 10 0 10 

Thực tập 

nghề 

nghiệp 

TĐH 

CD03640 2 BB 0 

 (*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc:   144 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu:    17 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   161 
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3. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

 Mục tiêu đào tạo  

a. Mục tiêu chung 

  Chương trình cơ điện tử được xây dựng theo hướng kỹ thuật, nhằm mục tiêu đào tạo người 

công dân có ý thức xã hội tốt, đủ năng lực chuyên môn và các kỹ năng cần thiết, giải quyết những 

vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo và tự động hóa trong các hệ thống sản xuất công nghiệp, có 

khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 

MT1: Có được việc làm trong các doanh nghiệp sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào 

tạo và nghiên cứu có liên quan đến các giải pháp tự động hóa sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ 

điện tử với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.   

MT2: Đóng góp vào những tiến bộ của khoa học và quản lý trong lĩnh vực sản xuất; Sáng 

tạo trong nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề mới. 

MT3: Theo đuổi học tập bằng cấp cao hơn; Phát triển sự nghiệp để trở thành chuyên gia, nhà 

quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, 

năng động và sáng tạo. 

 Chuẩn đầu ra 

a. Kiến thức 

*Kiến thức chung 

CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật và kinh 

tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. 

*Kiến thức chuyên môn 

CĐR2: Đánh giá các giải pháp kỹ thuật và khắc phục sự cố trong lĩnh vực công nghệ kỹ 

thuật cơ điện tử. 

CĐR3: Thiết kế hệ thống máy và thiết bị trong lĩnh vực cơ điện tử. 

b. Kỹ năng  

*Kỹ năng chung 

CĐR4: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra. 

CĐR5: Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa một cách hiệu quả và đọc hiểu các tài liệu 

chuyên môn bằng tiếng Anh. 

*Kỹ năng chuyên môn  
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CĐR6: Vận dụng kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị 

cơ điện tử. 

CĐR7: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập, xử lý và phân tích thông tin phục vụ nghiên cứu 

trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. 

CĐR8: Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả nghiên cứu, ứng 

dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. 

CĐR9: Tư vấn về kỹ thuật, công nghệ và quản lý trong lĩnh vực cơ điện tử. 

CĐR10: Chuyển giao công nghệ, quản lý vận hành hệ thống máy và thiết bị trong lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

CĐR12: Nhận thức trách nhiệm xã hội, tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và các quy 

định trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. 

 Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp  

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có thể công tác trong các 

vị trí sau: 

- Các cơ quan quản lí nhà nước; 

- Cán bộ kỹ thuật trong các phòng kỹ thuật của các công ty nhà máy, xí nghiệp, các viện 

nghiên cứu; 

- Chuyên viên thiết kế, vận hành hệ thống phần cứng và phần mềm điều khiển máy móc, 

thiết bị tự động, hệ thống sản xuất tự động; 

- Chuyên viên tư vấn công nghệ, thiết kế kỹ thuật, lập trình điều khiển, thi công và chuyển 

giao các dây chuyền, hệ thống tự động, bán tự động tại các công ty về cơ khí, điện, điện tử; 

- Thăng tiến trở thành Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh 

nghiệp liên quan đến cơ khí, điện tử; 

- Giảng dạy chuyên ngành cơ điện tử tại các trường Đại học, Cao đẳng nghề. 

- Đào tạo nhân lực có chất lượng cao sẽ đáp ứng nhu cầu lao động không chỉ trong nước 

mà còn cho xuất khẩu. 

 Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Người tốt nghiệp trình độ đại học có thể học tập nâng cao trình độ: 

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Có khả năng theo học các chuyên đề, tập huấn sử dụng các thiết bị, công nghệ mới, hiện 

đại về cơ điện tử; 

- Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lí để đảm nhận các chức vụ cao 

hơn trong các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp. 
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 Tiến trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Học 

kỳ 
TT 

Tên học phần 

tiếng Việt 
Mã HP 

Tổng 

số 

TC 

LT TH 

Học phần 

tiên 

quyết 

 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

 

Loại 

tiên 

quyết  

(*) 

BB

/ 

TC 

 Tổng 

số 

TC 

tối 

thiểu 

phải 

chọn 

1 1 
Giáo dục quốc 

phòng 1 
QS01001 3 3 0       

PC

BB 

0 

 

1 2 
Giáo dục thể 

chất đại cương 
GT01016 1 0,5 0,5       

PC

BB 

1 3 
Tiếng Anh bổ 

trợ TOEIC 
SN00010 1 1 0       - 

1 4 
Triết học Mác – 

Lênin 
ML01020 3 3 0    BB 

1 5 
Tin học đại 

cương  
TH01009 2 1,5 0,5       BB 

1 6 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 2 0       BB 

1 7 
Đại số tuyến 

tính 
TH01006 3 3 0       BB 

1 8 Giải tích 1 TH01004 3 3 0       BB 

1 9 
Vật lý đại cương 

A 
TH01002 3 2 1       BB 

2 10 
Giáo dục quốc 

phòng 2 
QS01002 2 2 0       

PC

BB 

2 

 

2 11 

Kỹ năng mềm: 

90 tiết  (Chọn 3 

trong 6 học 

phần, mỗi học 

phần 30 tiết: Kỹ 

năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh 

đạo, Kỹ năng 

quản lý bản 

thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng 

làm việc nhóm, 

Kỹ năng hội 

nhập quốc tế) 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

            
PC

BB 

2 12 

Giáo dục thể 

chất (Chọn 2 

trong 9 HP: 

Điền Kinh, Thể 

dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng 

rổ, Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ 

Thể thao, Bơi) 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015/ 

1 0 1       
PC

BB 



 

42 

2 13 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0       - 

2 14 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
ML01021 2 2 0 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

ML01020 2  BB 

2 15 
Hình họa-Vẽ kỹ 

thuật 
CD02106 3 3 0       BB 

2 16 
Xác suất thống 

kê 
TH01007 3 3 0       BB 

2 17 
Nhập môn Cơ 

điện tử 
CD02630 2 2 0       BB 

2 18 
Hóa học đại 

cương 
MT01001 2 1,5 0,5       TC 

2 19 
Xã hội học đại 

cương 
ML01007 2 2 0       TC 

2 20 
Tâm lý học đại 

cương 
SN01016 2 2 0       TC 

3 21 
Giáo dục quốc 

phòng 3 
QS01003 3 2 1       

PC

BB 

3 

 

3 22 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
ML01022 2 2 0 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

ML01021  2 BB 

3 23 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 
Tiếng anh 

0 
SN00011 3 BB 

3 24 
Công nghệ kim 

loại 
CD03557 2 1,5 0,5 

Hình họa-

Vẽ kỹ 

thuật 

CD02106 2 BB 

3 25 
Cơ học ứng 

dụng 
CD02105 3 3 0 

Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

3 26 Kỹ thuật điện tử CD02632 3 2 1 
Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

3 27 
Thực tập nghề 

nghiệp CĐT 
CD03934 1 0 1 

Nhập 

môn Cơ 

điện tử 

CD02630 2 BB 

3 28 Kỹ thuật điện  CD02631 3 2 1 
Vật lý đại 

cương A 
TH01002 2 BB 

3 29 

Kỹ năng mềm: 

90 tiết  (Chọn 3 

trong 6 học 

phần, mỗi học 

phần 30 tiết: Kỹ 

năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh 

đạo, Kỹ năng 

quản lý bản 

thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng 

làm việc nhóm, 

Kỹ năng hội 

nhập quốc tế) 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

            
PC

BB 

3 30 
Môi trường và 

con người 
MT02038 2 2 0       TC 
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3 31 Toán rời rạc TH01023 3 3 0 
Đại số 

tuyến tính 
TH01006 2 TC 

3 32 Phân tích số liệu TH02032 2 1,5 0,5 
Xác suất 

thống kê 
TH01007 2 TC 

3 33 
Phương pháp 

tính  
TH01026 3 3 0 

Giải tích 

1 
TH01004 2 TC 

4 34 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 
Tiếng 

Anh 1  
SN01032 3 BB 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 35 

Truyền động 

điện và điện tử 

công suất 

CD03003 3 2 1 
Kỹ thuật 

điện  
CD02631 2 BB 

4 36 
Lý thuyết điều 

khiển tự động 
CD02633 2 2 0 

Kỹ thuật 

điện  
CD02631 2 BB 

4 37 
Nguyên lý chi 

tiết máy 
CD02158 2 2 0       BB 

4 38 
Thực tập gia 

công cơ khí 
CD03803 3 0 3       BB 

4 39 Kỹ thuật đo CD02502 2 1,5 0,5 

Hình họa-

Vẽ kỹ 

thuật 

CD02106 2 BB 

4 40 Kỹ thuật nhiệt CD02301 2 2 0       TC 

4 41 
Đồ họa kỹ thuật 

trên máy tính 
CD02148 2 2 0       TC 

5 42 

Tiếng anh 

chuyên ngành 

cơ - điện 

SN03012 2 2 0 
Tiếng 

Anh 2 
SN01033 3 BB 

 

3 

 

5 43 

Kỹ thuật lập 

trình trong Cơ 

điện tử 

CD03644 2 1,5 0,5       BB 

5 44 
Thực hành lắp 

ráp mạch điện tử 
CD03827 1 0 1       BB 

5 45 Vi điều khiển CD03645 2 1,5 0,5       BB 

5 46 

Cảm biến đo 

lường và xử lý 

tín hiệu đo 

CD03004 2 1,5 0,5       BB 

5 47 

Truyền động 

thủy lực và khí 

nén 

CD03306 3 2 1       BB 

5 48 

Máy điều khiển 

số & công nghệ 

CNC  

CD03550 2 1,5 0,5 

Hình họa-

Vẽ kỹ 

thuật 

CD02106 2 BB 

5 49 
Quản lý môi 

trường 
MT02011 2 2 0       BB 

5 50 
CAD/CAM/CN

C 
CD03558 2 0,5 1,5 

Máy điều 

khiển số 

& công 

nghệ 

CNC  

CD03550 1 BB 

5 51 Trí tuệ nhân tạo TH03013 3 2,5 0,5       TC 

5 52 
Lập và phân tích 

dự án đầu tư 

 KT0304

8 
3 3 0       TC 

5 53 
Nguyên lý 

truyền thông 
TH03219 3 3 0 

Tin học 

đại cương  
TH01009 3 TC 
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không dây 

6 54 
Hệ thống cơ 

điện tử 
CD03001 2 2 0 

Vi điều 

khiển 
CD03645 2 BB 

2 

 

6 55 
Đồ án vi điều 

khiển  
CD03646 1 0 1       BB 

6 56 Robotics CD03755 3 3 0 

Truyền 

động thủy 

lực và khí 

nén 

CD03306 2 BB 

6 57 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
ML01005 2 2 0 

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

ML01022 2 BB 

6 58 

Điều khiển PLC 

và mạng truyền 

thông công 

nghiệp 

CD03647 3 2 1 

Cảm biến 

đo lường 

và xử lý 

tín hiệu 

đo 

CD03004 2 BB 

6 59 
Thực tập kỹ 

thuật CĐT1 
CD03935 6 0 6 

Thực tập 

nghề 

nghiệp 

CĐT 

CD03934 3 BB 

6 60 

Trang bị điện, 

điện tử trong 

máy công 

nghiệp 

CD03625 2 2 0       TC 

6 61 
Kỹ thuật an toàn 

và môi trường 
CD02505 2 2 0       TC 

6 62 
Công nghệ chế 

tạo máy 
CD03508 3 2,5 0,5 

Thực tập 

gia công 

cơ khí 

CD03803 2 TC 

7 63 

Đồ án thiết kế 

hệ thống cơ điện 

tử 

CD03002 1 0 1 
Hệ thống 

cơ điện tử 
CD03001 2 BB 

2 

 

7 64 

Lập trình mô 

phỏng robot và 

các hệ cơ điện 

tử 

CD03756 2 1,5 0,5 Robotics CD03755 2 BB 

7 65 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

ML01023 2 2 0 
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

ML01005 2 BB 

7 66 Quản lý dự án KT03031 3 3 0       BB 

7 67 
Thực tập kỹ 

thuật CĐT 2 
CD03936 6 0 6 

Thực tập 

kỹ thuật 

CĐT1 

CD03935 3 BB 

7 68 
Quản trị doanh 

nghiệp 
KQ02209 3 3 0       TC 

7 69 

Tương tác người 

- máy và giao 

diện đồ họa 

TH03015 2 2 0 
Tin học 

đại cương  
TH01009 2 TC 

7 70 

Ứng dụng phần 

mềm 3D trong 

thiết kế máy 

CD03222 2 1 1 

Hình họa-

Vẽ kỹ 

thuật 

CD02106 2 TC 

8 71 Đồ án tốt nghiệp CD04912 10 0 10 Thực tập CD03936 3 BB 0 
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kỹ thuật 

CĐT 2 

 (*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc:   117 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu:    14 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   131 
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4. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ 

 Mục tiêu đào tạo  

a.  Mục tiêu chung 

Chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đào tạo ra sinh viên tốt nghiệp đại học 

có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô, có kiến thức chuyên môn toàn 

diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng 

làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề trong ngành công nghệ kỹ thuật ô tô;  

Tự tin, linh hoạt, say mê với công việc, chấp nhận rủi ro, đương đầu với khó khăn; Khám 

phá kiến thức và thái độ làm việc chuyên nghiệp; Tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với xã hội. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: 

MT1: Có được việc làm trong lĩnh vực cơ khí ô tô  tại cơ quan công lập, doanh nghiệp và tổ 

chức, sử dụng các kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình đào tạo ngành Công nghệ 

kỹ thuật ô tô. 

MT2: Đóng góp vào những tiến bộ của khoa học và quản lý sản xuất trong lĩnh vực cơ khí ô 

tô; Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề mới. 

MT3: Theo đuổi học tập bằng cấp cao hơn; Phát triển sự nghiệp để trở thành chuyên gia, nhà 

quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, 

năng động, và sáng tạo. 

 Chuẩn đầu ra 

a. Kiến thức 

*Kiến thức chung 

CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật và kinh 

tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. 

*Kiến thức chuyên môn 

CĐR2: Đánh giá các giải pháp kỹ thuật và khắc phục sự cố trong lĩnh vực công nghệ kỹ 

thuật ô tô. 

CĐR3: Thiết kế hệ thống máy và thiết bị trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. 

b. Kỹ năng  

*Kỹ năng chung 

CĐR4: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra. 

CĐR5: Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa một cách hiệu quả và đọc hiểu các tài liệu 

chuyên môn bằng tiếng Anh. 

*Kỹ năng chuyên môn 
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CĐR6: Vận dụng kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy và 

thiết bị trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. 

CĐR7: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập, xử lý và phân tích thông tin phục vụ nghiên cứu 

trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. 

CĐR8: Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả nghiên cứu, ứng 

dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. 

CĐR9: Tư vấn về kỹ thuật, công nghệ và quản lý trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. 

CĐR10: Chuyển giao công nghệ, quản lý vận hành hệ thống máy và thiết bị trong lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật ô tô. 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

CĐR12: Nhận thức trách nhiệm xã hội, tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và các quy 

định trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. 

 Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp  

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có thể công tác trong các lĩnh 

vực sau: 

- Các cơ quan quản lí nhà nước; 

- Kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô; 

- Cán bộ kỹ thuật trong các phòng kỹ thuật của các công ty nhà máy, xí nghiệp, các viện 

nghiên cứu thuộc chuyên ngành Cơ khí Động lực và Công nghệ ô tô; 

- Tính toán, thiết kế, quản lý, vận hành hoặc trực tiếp làm việc trên các dây chuyền lắp ráp, 

các nhà xưởng kỹ thuật ô tô; 

- Kỹ thuật viên tại các Trung tâm bảo dưỡng, sữa chữa; Kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật 

ôtô; 

- Nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh ôtô, máy động lực, phụ tùng ôtô; 

- Giảng dạy chuyên ngành Cơ khí ô tô tại các trường Đại học, Cao đẳng nghề. 

- Đào tạo nhân lực có chất lượng cao sẽ đáp ứng nhu cầu lao động không chỉ trong nước 

mà còn cho xuất khẩu. 

 Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Người tốt nghiệp trình độ đại học có thể học tập nâng cao trình độ:  

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Có khả năng theo học các chuyên đề, tập huấn sử dụng các thiết bị, công nghệ mới, hiện 

đại về ô tô; 

- Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lí để đảm nhận các chức vụ cao 

hơn trong các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp. 



 

48 

 Tiến trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Học 

kỳ 
TT 

Tên học phần 

tiếng Việt 
Mã HP 

Tổng 

số 

TC 

LT TH 

Học phần 

tiên 

quyết 

 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

 

Loại 

tiên 

quyết  

(*) 

BB

/ 

TC 

 Tổng 

số 

TC 

tối 

thiểu 

phải 

chọn 

1 1 
Giáo dục quốc 

phòng 1 
QS01001 3 3 0       

PC

BB 

0 

 

1 2 
Giáo dục thể 

chất đại cương 
GT01016 1 1 0,5       

PC

BB 

1 3 
Tiếng Anh bổ 

trợ TOEIC 
SN00010 1 1 0       - 

1 4 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0       - 

1 5 
Triết học Mác – 

Lênin 
ML01020 3 3 0    BB 

1 6 
Đại số tuyến 

tính 
TH01006 3 3 0       BB 

1 7 Giải tích 1 TH01004 3 3 0       BB 

1 8 
Vật lý đại cương 

A 
TH01002 3 2 1       BB 

2 9 
Giáo dục quốc 

phòng 2 
QS01002 2 2 0       

PC

BB 

2 

 

2 10 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 
Tiếng anh 

0 
SN00011 3 BB 

2 11 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
ML01021 2 2 0 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

ML01020 2  BB 

2 12 Giải tích 2  TH01005 3 3 0 
Giải tích 

1 
TH01004 2 BB 

2 13 
Xác suất thống 

kê 
TH01007 3 3 0       BB 

2 14 
Hóa học đại 

cương 
MT01001 2 2 0,5       TC 

2 15 
Phương pháp 

tính 
TH01026 3 3 0 

Giải tích 

1 
TH01004 2 TC 

2 16 
Xã hội học đại 

cương 1 
ML01007 2 2 0       TC 

2 17 
Cơ học ứng 

dụng 
CD02105 3 3 0 

Vật lý đại 

cương 
TH01002 2 BB 

2 18 
Hình họa-Vẽ kỹ 

thuật  
CD02106 3 3 0       BB 

2 19 

Kỹ năng mềm: 

90 tiết  (Chọn 3 

trong 6 học 

phần, mỗi học 

phần 30 tiết: Kỹ 

năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh 

đạo, Kỹ năng 

quản lý bản 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

            
PC

BB 
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thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng 

làm việc nhóm, 

Kỹ năng hội 

nhập quốc tế) 

2 20 

Giáo dục thể 

chất (Chọn 2 

trong 9 HP: 

Điền Kinh, Thể 

dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng 

rổ, Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ 

Thể thao, Bơi) 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015/ 

1 0 1       
PC

BB 

3 21 
Giáo dục quốc 

phòng 3 
QS01003 3 2 1       

PC

BB 

2 

 

3 22 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 
Tiếng 

Anh 1  
SN01032 3 BB 

3 23 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
ML01022 2 2 0 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

ML01021  2 BB 

3 24 
Tin học đại 

cương  
TH01009 2 2 0,5       BB 

3 25 
Tâm lý học đại 

cương  
SN01016 2 2 0       TC 

3 26 
Môi trường và 

con người 
MT02038 2 2 0       TC 

3 27 Phân tích số liệu TH02032 2 2 0,5 
Xác suất 

thống kê 
TH01007 2 TC 

3 28 
Kỹ thuật đo 

(+BTL) 
CD02502 2 2 0,5 

Hình họa-

vẽ kỹ 

thuật 

CD02106 2 BB 

3 29 
Nguyên lý – Chi 

tiết máy 
CD02158 2 2 0       BB 

3 30 

Truyền động 

thủy lực và khí 

nén 

CD03351 2 2 0       BB 

3 31 
Đồ họa kỹ thuật 

trên máy tính 
CD02148 2 2 0       TC 

3 32 Vật liệu cơ khí CD02503 2 2 0,5       TC 

4 33 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
ML01005 2 2 0 

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

ML01022 2 BB 

2 

 

4 34 Kỹ thuật điện CD02611 2 2 0       BB 

4 35 
Kỹ thuật gia 

công cơ khí 
CD03559 2 2 0,5 

Vật liệu 

cơ khí 
CD02503 2 BB 

4 36 
Nhiên liệu dầu 

mỡ 
CD03305 2 2 0       BB 

4 37 Kỹ thuật nhiệt CD02301 2 2 0       TC 

4 38 Ứng dụng phần CD03222 2 1 1 Hình họa- CD02106 2 TC 
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mềm 3D trong 

thiết kế máy 

vẽ kỹ 

thuật 

4 39 
Nguyên lý động 

cơ đốt trong 
CD03369 2 2 0 

Kỹ thuật 

nhiệt 
CD02124 2 BB 

4 40 
Kết cấu động cơ 

đốt trong 
CD03352 3 2 1       BB 

4 41 
Thực tập gia 

công cơ khí  
CD03828 2 0 2       BB 

5 42 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 2 0       BB 

2 

 

5 43 
Vi điều khiển và 

ứng dụng 
CD03937 2 2 0       BB 

5 44 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

ML01023 2 2 0 
Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

ML01005 2 BB 

5 45 
Đồ án kết cấu ô 

tô 
CD03370 1 1 0 

Kết cấu 

động cơ 

đốt trong 

CD03352 2 BB 

5 46 Kết cấu ô tô CD03355 3 2 1 

Kết cấu 

động cơ 

đốt trong 

CD03352 2 BB 

5 47 
Hệ thống điện ô 

tô 
CD03356 3 3 0       BB 

5 48 

Công nghệ bảo 

trì và sửa chữa ô 

tô 

CD03357 3 2 1       BB 

5 49 Lý thuyết ô tô CD03358 3 3 0,5       BB 

5 50 
Tin học chuyên 

ngành cơ khí 
CD03221 2 1 1       TC 

5 51 Kiểm định ô tô CD03337 2 2 0,5 

Động lực 

học ô tô 

máy kéo 

CD03346 2 TC 

5 52 Thí nghiệm ô tô CD03367 2 2 0,5       TC 

5 53 
Quản trị doanh 

nghiệp 
KQ02209 3 3 0       BB 

6 54 
Chẩn đoán kỹ 

thuật ô tô 
CD03359 2 2 0 

Kết cấu ô 

tô 
CD03355 2 BB 

2 

 

6 55 
Điều khiển điện 

tử trên ô tô 
CD03360 3 3 0 

Hệ thống 

điện ô tô 
CD03356 2 BB 

6 56 

Công nghệ sửa 

chữa khung vỏ ô 

tô 

CD03361 2 2 0 
Kết cấu ô 

tô 
CD03355 2 BB 

6 57 

Hệ thống an 

toàn và tiện nghi 

trên ô tô 

CD03362 2 2 0 
Hệ thống 

điện ô tô 
CD03356 2 BB 

6 58 
Thực tập điện 

điện tử ô tô 
CD03364 2 0 2       BB 

6 59 
Thực tập kỹ 

thuật ô tô 1 
CD03365 6 0 6 

Kết cấu ô 

tô 
CD03355   BB 

6 60 

Nhiên liệu thay 

thế và kiểm soát 

ô nhiễm khí thải 

CD03368 3 2 1 

Nguyên 

lý động 

cơ đốt 

trong 

CD03302 2 TC 
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6 61 
Kỹ thuật mô tô 

xe máy 
CD03330 2 2 0,5 

Ô tô máy 

kéo và xe 

chuyên 

dụng 2 

CD03316 2 TC 

6 62 
Thiết kế gara ô 

tô 
CD03326 2 2 0       TC 

7 63 
Quản lý môi 

trường 
MT02011 2 2 0       BB 

2 

 

7 64 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Cơ điện 

SN03012 2 2 0 
Tiếng 

Anh 2 
SN01033 3 BB 

7 65 
Thực hành lái ô 

tô 
CD03363 1 0 1 

Kết cấu ô 

tô 
CD03355 2 BB 

7 66 
Thực tập kỹ 

thuật ô tô  2 
CD03366 6 0 6 

Kết cấu ô 

tô 
CD03355 2 BB 

7 67 
Kỹ thuật lắp ráp 

ô tô 
CD03329 3 2 1 

Kết cấu ô 

tô 
CD03355 3 TC 

7 68 
Thiết bị xưởng ô 

tô 
CD03334 2 2 0,5 

Thực tập 

kỹ thuật ô 

tô 1 

CD03365 3 TC 

7 69 

Kỹ thuật vận 

hành khai thác ô 

tô 

CD03338 2 2 0 
Kết cấu ô 

tô 
CD03355 3 TC 

7 70 
Quản lý đầu tư 

kinh doanh 
KQ03205 2 2 0       BB 

8 71 Đồ án tốt nghiệp CD04987 10 0 10 

Thực tập 

kỹ thuật ô 

tô  2 

CD03366 2 BB 0 

 (*): 1 - song hành, 2 - học trước, 3 - tiên quyết 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc:   119 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu:    12 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   131 
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PHẦN 3. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN 

1. Hướng dẫn chung 

Các học phần được mô tả tóm tắt theo format như sau:  

Mã học phầna. Tên đầy đủ của học phầnb (tên Tiếng Anh của học phần). (Tổng số tín 

chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực tập - Số tín chỉ tự học)c. Nội dung tóm tắt của học 

phầnd. Học phần học trướce: Tên học phần học trước.  

Hướng dẫn chi tiết 

(a): Mã học phần: in đậm, gồm 2 phần, phần chữ và phần số được viết liền nhau, trong đó: 

Phần chữ: gồm 2 ký tự viết tắt tên Khoa phụ trách học phần.  

Quy định viết tắt tên Khoa như sau: 

  Khoa Nông học     NH 

  Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ   SN 

  Khoa Cơ Điện     CD 

  Khoa Thú y     TY 

  Khoa Chăn nuôi    CN 

  Khoa Thủy sản    TS 

  Khoa Công nghệ thông tin    TH 

  Khoa Môi trường     MT 

  Khoa Quản lý đất đai    QL 

  Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  KT 

  Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  KQ 

  Khoa Công nghệ thực phẩm   CP 

  Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội  ML 

  Khoa Công nghệ sinh học   SH 

  Khoa Giáo dục quốc phòng   QS 

Một số chương trình đào tạo có phần chữ của mã học phần được ký hiệu riêng:  

+ SHE: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học chất lượng cao 

được giảng dạy bằng Tiếng Anh. 

+ KTE: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao 

được giảng dạy bằng Tiếng Anh. 

+ RQ: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan 

được xây dựng từ dự án Việt Nam - Hà Lan. 

+ KD: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên 

tiến. 

+ NHE: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng tiên tiến. 
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Phần số: gồm 5 ký tự. 

* Hai chữ số bắt đầu của phần số là mức kiến thức gồm các chữ số từ 01 đến 04. 

  + Số 01 các học phần thuộc khối kiến thức đại cương. 

  + Số 02 các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 

  + Số 03 các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

Khóa luận tốt nghiệp sẽ có mã phần số là 049** (trong đó * là một chữ số bất kỳ). 

* Ba chữ số sau của phần số là ký hiệu học phần (từ 000 đến 999). 

Ví dụ: CD02105 là mã của học phầnCơ học ứng dụng trong đó: 

 - CD là mã số phần chữ của học phần do khoa Cơ điện phụ trách. 

 - 02015 là mã số phần số, trong đó:  

  + Số 02: học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 

  + Số 015: là số đặt cho học phần này. 

(b): Tên đầy đủ của học phần: Cơ học ứng dụng. 

(c): (Tổng số tín chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực hành - Số tín chỉ tự học) 

 Trong đó: 

 - Tổng số tín chỉ của học phần là 3. 

 - Số tín chỉ lý thuyết là 3. 

 - Số tín chỉ thực hành 0.  

 - Số tín chỉ tự học: gấp 2 tổng số tín chỉ của học phần là 6. 

(d): Nội dung tóm tắt của học phần:  

Ví dụ: CD03134. Công trình thuỷ lợi (Irrigation structure) (2TC: 2-0-4). Một số vấn đề 

cơ bản; Quy hoạch và bố trí; Hệ thống thủy nông; Tính toán thiết kế hệ thống kênh; Dẫn dòng thi 

công. Học phần học trước: Thuỷ lực. 

(e) Học phần học trước: Thủy lực. (Nếu học phần học trước không nằm trong chương trình 

đào tạo của ngành theo học, sinh viên được quyền bỏ qua học phần học trước khi đăng ký học 

phần có đòi hỏi học phần học trước).  

Thứ tự các học phần trong phần mô tả được xếp theo trật tự bảng chữ cái của phần chữ và 

thứ tự tăng dần của phần số. 

 

* Chú ý:  

- Khi đăng ký học phần, sinh viên cần đối chiếu đúng mã và tên học phần trong thời khóa 

biểu với mã và tên học phần trong chương trình đào tạo. 

- Không tính học phần Tiếng Anh bổ trợ (SN00010), Tiếng Anh 0 (SN00011), 3 học phần 

Giáo dục thể chất, 4 học phần Giáo dục quốc phòng và 3 học phần Kỹ năng mềm vào tổng số 

tín chỉ của chương trình đào tạo. 

- Các khoa chuyên môn có quy định riêng về điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp. Sinh 

viên cần tham khảo trước khi đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp. 
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2. Mô tả tóm tắt 

 

CD02104. Cơ học lý thuyết 1 (Theorical mechanis I). (3TC: 3–0–6). Giới thiệu một số khái 

niệm cơ bản và Hệ tiền đề Tĩnh học; Khái niệm về mômen của lực và ngẫu lực; Lý 

thuyết về Hệ lực; Khái niệm về lực ma sát và ma sát lăn; Lý thuyết về trọng tâm của 

vật rắn; Khảo sát chuyển động của chất  điểm và chuyển động phức hợp của chất điểm; 

Khảo sát các chuyển động cơ bản của vật rắn và chuyển động song phẳng của vật rắn. 

Chuyển động quay quanh một điểm cố định của vật rắn; Hợp chuyển động của vật rắn. 

Giúp cho người học có được kiến thức để giải quyết bài toán cân bằng tĩnh học của vật 

rắn, các bài toán về động học của chất điểm và của vật rắn. Học phần học trước: Vật lý 

đại cương A. 

CD02105. Cơ học ứng dụng (Applied Mechanics). (3TC: 3-0-6). Các khái niệm cơ bản và hệ 

tiền đề của tĩnh học. Lý thuyết về mômen lực và ngẫu lực; Lý thuyết về hệ lực; 

Chuyển động của chất điểm; Các chuyển động cơ bản của vật rắn; Tổng hợp chuyển 

động; Các định luật cơ bản của động lực học. Phương trình vi phân chuyển động của 

chất điểm; Khái niệm về sức bền vật liệu; Kéo nén đúng tâm; Xoắn thuần tuý của 

thanh thẳng; Uốn phẳng của thanh thẳng. Học phần học trước: Vật lý đại cương A. 

CD02106. Hình họa – Vẽ kỹ thuật (Descriptive Geometry and Engineering Drawing). (3TC: 

3–0–6). Bài mở đầu, vật liệu và dụng cụ vẽ; Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản 

vẽ; Vẽ hình học; Hình họa – Phương pháp hình chiếu vuông góc; Biểu diễn vật thể; 

Hình chiếu trục đo; Vẽ quy ước ren và các mối ghép; Vẽ quy ước bánh răng và lò xo; 

Dung sai và nhám bề mặt. 

CD02108. Cơ học lý thuyết 2 (Theorical mechanics 2). (2TC: 2–0–4). Giới thiệu các tiền đề của 

động lực học; Xây dựng phương trình vi phân chuyển động. Hai bài toán cơ bản của 

động lực học;Các định lý tổng quát của động lực học; Lý thuyết va chạm; Nguyên lý di 

chuyển khả dĩ và nguyên lý Đalambe; Phương trình tổng quát của động lực 

học;Phương trình Lagơrăng loại II; Giúp cho sinh viên có kiến thức để giải quyết các 

bài toán về động lực học của chất điểm và của cơ hệ. 

CD02115. Đồ án nguyên lý máy (Mechanism Principle Projects). (1TC: 1-0-2). Tổng hợp cơ 

cáu toàn khớp thấp; Phân tích động học cơ cấu thanh phẳng; Động tĩnh học cơ cấu loại 

II; Phương pháp xác định mô men quán tính bánh đà theo đồ thị năng lượng, khối 

lượng. Học phần học trước: Nguyên lý máy. 

CD02116. Nguyên lý máy (Mechanism Principles). (3TC: 3-0-6). Cấu tạo và phân loại cơ cấu; 

Động học cơ cấu thanh phẳng; Cơ cấu cam; Cơ cấu bánh răng phẳng; Cơ cấu bánh 

răng không gian; Hệ thống bánh răng; Cơ cấu không gian toàn khớp loại thẳng; Lực 

tác dụng lên máy; Động, tĩnh học cơ cấu và máy; Ma sát trong khớp động; Hiệu suất 

cơ cấu; Chuyển động của cơ cấu dưới tác dụng của những lực đã cho; Chuyển động 

không đều của máy; Điều chỉnh chuyển động của máy; Cân bằng máy. 
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CD02120. Đồ án thiết kế truyền động cơ khí (Design of mechanical transmission). (1TC: 1-0-

2). Khái niệm hệ dẫn động cơ khí; Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền; Tính toán 

truyền động; Tính trục, then và ổ trục; Tính toán thân hộp giảm tốc; Lắp ghép và bôi 

trơn. Nội dung: Giúp người học xác định các yêu cầu chung và cơ sở để tính toán, 

thiết kế hệ dẫn động cơ khí; Cung cấp phương pháp chung để tính toán các chi tiết máy 

truyền động và các chi tiết dạng trục, ổ trục, khớp trục. Học phần học trước: Cơ sở 

thiết kế máy 2. 

CD02126. Sức bền vật liệu 1 (Strength of Materials). (3TC: 3-0-6).Mô tả vắn tắt nội dung: Các 

khái niệm cơ bản; Kéo, nén đúng tâm; Trạng thái ứng suất, biến dạng, lý thuyết bền; 

Đặc trưng hình học của mặt cắt; Xoắn và cắt; Uốn ngang phẳng. 

CD02127. Sức bền vật liệu 2 (Strength of Materials 2). (2TC: 2–0–4). Mô tả vắn tắt nội dung:  

Thanh chịu biến dạng phức tạp; Thanh cong phẳng; Uốn dọc; Ống thành dầy, bình 

thành mỏng; Phương pháp năng lượng tính chuyển vị; Phương pháp lực giải hệ siêu 

tĩnh; Tải trọng động; Tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian. 

CD02128. Cơ sở thiết kế máy 1 (Design machines 1). (2TC: 2–0–4). Đại cương về thiết kế máy 

và CTM; Ghép bằng ren; Nối ghép bằng then, then hoa, chốt và trục định hình; Ghép 

bằng đinh tán; Ghép bằng hàn. Nội dung: Giúp người học xác định các yêu cầu chung 

và cơ sở để tính toán chi tiết máy ghép; Cung cấp phương pháp chung để tính toán các 

mối ghép.  

CD02129. Cơ sở thiết kế máy 2 (Design machines 2). (2TC: 2–0–4). Truyền động đai; Truyền 

động bánh răng; Truyền động trục vít; Truyền động xích; Trục; Ổ trượt; Ổ lăn; Khớp 

trục. Nội dung: Giúp người học xác định các yêu cầu chung và cơ sở để tính toán chi 

tiết máy; Cung cấp phương pháp chung để tính toán các chi tiết máy truyền động và 

các chi tiết dạng trục, ổ trục, khớp trục. 

CD02148 Đồ họa kỹ thuật trên máy tính (Technical Graphics on Computer) (2TC:2-0-4). 

Giới thiệu về AutoCAD, cài đặt, khởi động, điều khiển các danh mục, các phím tắt gọi 

lệnh. Các lệnh về thiết lập bản vẽ. Nhập tọa độ và các phương pháp truy bắt điểm. Các 

lệnh vẽ cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, cung tròn, hình chữ nhật, đa giác, elíp…). Các 

lệnh về hiệu chỉnh, sửa chữa. Các phép biến đổi và sao chép hình. Các lệnh về quan sát 

bản vẽ. Quản lý bản vẽ theo lớp, màu và đường nét. Vẽ hình cắt, mặt cắt, ký hiệu vật 

liệu, chèn khối. Ghi kích thước, dung sai, sai lệch giới hạn, sai lệch về hình dáng, vị trí, 

nhám bề mặt. Nhập và hiệu chỉnh văn bản. Xuất bản vẽ ra giấy. Học phần học trước: 

Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 

CD02154 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 1 Descriptive Geometry - Engineering Drawing 1. (2TC: 2–

0–4).  Mô tả vắn tắt nội dung: Điểm; đường thẳng; mặt phẳng; Các phép biến đổi; Đa 

diện; Mặt cong. 

CD02155. Hình họa – Vẽ kỹ thuật 2(Descriptive geometry - Engineering drawing 2) (2TC: 2-

0-4). Bài mở đầu, vật liệu và dụng cụ vẽ; Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ; 

Vẽ hình học; Hình họa – Phương pháp hình chiếu vuông góc; Biểu diễn vật thể; Hình 

chiếu trục đo; Vẽ quy ước ren và các mối ghép; Vẽ quy ước bánh răng và lò xo; Dung 
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sai và nhám bề mặt; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp. Học phần học trước: Hình họa - Vẽ kỹ 

thuật 1 

CD02158. Nguyên lý chi tiết máy (Mechanism Principles). (2TC: 2-0-4). Tên chương: Cấu tạo 

và phân loại cơ cấu; Động học cơ cấu thanh phẳng; Cơ cấu có truyền động đặc biệt; Cơ 

cấu cam; Cơ cấu bánh răng phẳng; Cơ cấu bánh răng không gian; Hệ bánh răng; Động 

tĩnh học cơ cấu và máy; Động lực học cơ cấu và máy. Nội dung: Giúp người học các 

kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân tích, tính toán động học cơ cấu. 

Phương pháp tính toán lực tác dụng lên các khâu của cơ cấu, lực tác dụng lên khâu dẫn 

để lựa chọn động cơ dẫn động  máy. Cách tính hiệu suất, biện pháp nâng cao chất 

lượng làm việc của máy: ổn đinh chuyển động, cân bằng máy. Phương pháp giảng 

dạy: Thuyết trình (trình chiếu Powerpoint, phấn bảng) và thảo luận nhóm. Phương 

pháp đánh giá: Chuyên cần 10%; Kiểm tra 30%; Thi 60%. Học phần học trước: Cơ 

học ứng dụng. 

CD02203. Thủy lực (Hydraulics) (2TC: 1,5-0.5-4). Bài mở đầu; Tính chất vật lý cơ bản của chất 

lỏng và khái niệm về chất lỏng lý tưởng; Thuỷ tĩnh học, các khái niệm và phương trình 

cơ bản của thuỷ động lực học; Trạng thái chảy cơ bản của chất lỏng thực – tổn thất 

năng lượng; Tính toán thuỷ lực đường ống có áp; Dòng chảy qua lỗ - vòi - đập tràn; 

Dòng chảy đều trong kênh hở, chảy qua cửa cống.  

CD02301. Kỹ thuật nhiệt (Thermotechnics). (2TC: 2–0–4). Những khái niệm cơ bản về nhiệt 

động học và định luật nhiệt động; Xác định trạng thái môi chất; Các quá trình nhiệt 

động của môi chất; Các chu trình nhiệt động; Dẫn nhiệt; Trao đổi nhiệt đối lưu; Trao 

đổi nhiệt bức xạ; Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt . 

CD02502 Kỹ thuật đo (Measuring technique) (2TC:1,5-0,5-4). Đổi lẫn chức năng và vấn đề 

tiêu chuẩn hoá; Các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép; Sai số gia công và các 

thông số hình học kích thước chi tiết; Dung sai lắp ghép bề mặt trơn; Dung sai hình 

dạng, vị trí và nhám bề mặt; Chuỗi kích thước; Các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật 

đo; Đo lường các đại lượng không điện. Học phần tiên quyết: Hình họa-vẽ kỹ thuật 1 

CD02503. CD02503 Vật liệu cơ khí (2TC: 1,5 – 0,5 - 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Cấu trúc tinh 

thể của vật liệu; Biến dạng dẻo và cơ tính; Hợp kim và giản đồ pha; Thép và gang; 

Nhiệt luyện thép; Kim loại và hợp kim màu; Vật liệu phi kim loại. 

CD02505. Kỹ thuật an toàn và môi trường (Environmental and Safety Engineering). (2TC: 

2–0–4).  Mô tả vắn tắt nội dung: Những vấn đề cơ bản trong BHLĐ ở nước ta. Thực 

trạng tình hình và những giải pháp; Y học lao động và bệnh nghề nghiệp; Kỹ thuật ánh 

sáng; Các giải pháp kỹ thật an toàn; Kỹ thuật an toàn điện; Kỹ thuật an toàn nồi hơi 

thiết bị chịu áp lực; Công tác phòng cháy chữa cháy (Phòng chống cháy nổ); Phương 

tiện bảo vệ cá nhân; Thực trạng về môi trường ở Việt Nam; Các giải pháp xử lý ô 

nhiễm. 

CD02523 Vật liệu kỹ thuật (Engineering building materials). (3TC: 2,5 – 0,5 – 6).  Mô tả vắn 

tắt nội dung: Cấu trúc tinh thể của vật liệu; Biến dạng dẻo và cơ tính; Hợp kim và giản 
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đồ pha; Thép và gang; Nhiệt luyện thép; Kim loại và hợp kim màu; Vật liệu phi kim 

loại.  

CD02602. Lý thuyết mạch điện 1 (Electric Circuit Theory 1). (3TC: 2,0 – 1,0 – 6). Khái niệm 

và các định luật cơ bản về mạch điện; Mạch điện có kích thích điều hòa; Phương pháp 

phân tích mạch tuyến tính có nguồn điều hòa ở chế độ xác lập; Mạch điện tuyến tính 

có kích thích chu kỳ không sin; Mạng một cửa tuyến tính; Mạng hai cửa tuyến tính; 

Mạch điện ba pha; Phương pháp các thành phần đối xứng giải mạch điện ba pha. Học 

phần học trước: Đại số tuyến tính (TH01006). 

CD02603. Kỹ thuật đo lường (Electrical measurements). (3TC: 2,0 – 1,0 – 6). Mô tả vắn tắt 

nội dung: Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường; Sai số của phép đo và gia công 

kết quả đo lường; Các cơ cấu chỉ thị; Đo dòng điện và  điện áp; Đo công suất và năng 

lượng; Đo các thông số mạch điện; Đo các đại lượng không điện. Học phần học trước: 

Lý thuyết mạch điện 1(CD02602). 

CD02604. Lý thuyết mạch điện 2 (Electric Circuit Theory 2). (3TC: 3 – 0 – 6).  Khái niệm 

mạch phi tuyến. Mạch phi tuyến có nguồn hằng; Mạch phi tuyến có nguồn điều hòa; 

Khái niệm quá trình quá độ trong mạch điện; Phương pháp tích phân kinh điển giải 

quá trình quá độ mạch điện tuyến tính; Phương pháp toán tử giải bài toán quá độ mạch 

tuyến tính; Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến; Đường dây dài. Học phần học 

trước: Lý thuyết mạch điện 1 (CD02602). 

CD02605. Lý thuyết trường điện từ (Electromagnetic Field Theory) (2TC: 2–0–4).  Chương 

mở đầu; Khái niệm cơ bản về trường điện từ; Trường điện từ tĩnh; Điện dung và điện 

dung bộ phận của hệ vật dẫn; Lực điện trường tác dụng lên vật dẫn và điện môi; 

Trường điện từ dừng; Trường điện từ biến thiên. Học phần học trước: Vật lý đại 

cương (TH01002). 

CD02606. Máy điện 1 (Electric Machines 1). (3TC: 2–1–6).  Những vấn đề chung về máy biến 

áp; Quan hệ điện từ trong máy biến áp; Hệ thống mạch từ và phương pháp nối dây; 

Các đặc tính làm việc với tải đối xứng của máy biến áp; Chế độ làm việc với tải không 

đối xứng của MBA 3 pha; Quá trình quá độ trong máy biến áp. Các loại máy biến áp 

đặc biệt. Nguyên lý làm việc và cấu tạo của máy điện một chiều; Từ trường trong máy 

điện một chiều; Quan hệ điện từ trong máy điện một chiều; Đổi chiều và các biện pháp 

cải thiện đổi chiều; Máy phát điện một chiều; Động cơ điện một chiều. Học phần học 

trước: Lý thuyết mạch điện 1(CD02602). 

CD02607. Điện tử công suất (Power Electronics). (3TC: 2–1–6).  Các khái niệm cơ bản; Các 

mạch chỉnh lưu; Bộ biến đổi điện áp một chiều DC/DC; Điều chỉnh điện áp xoay 

chiều; Thiết bị biến tần gián tiếp; Điều khiển thiết bị biến đổi. Học phần học trước: Kỹ 

thuật điện tử 1(CD02618). 

CD02609. Truyền động điện (Electric Drives). (3TC: 2–1–6).  Mô tả vắn tắt nội dung: Cở sở 

động học của truyền động điện; Đặc tính cơ của truyền động điện; Điều chỉnh tốc độ 

động cơ điện một chiều; Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ; Điều chỉnh tốc độ 
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động cơ đồng bộ; Chọn công suất động cơ điện. Học phần học trước: Máy điện 1 

(CD02606). 

 CD02610. Máy điện 2 (Electric machines 2). (3TC: 2–1–6).  Các vấn đề lý luận chung về máy 

điện xoay chiều; Đại cương về máy điện không đồng bộ; Quan hệ điện từ trong máy 

điện không đồng bộ; mở máy và điều chỉnh tốc độ quay động cơ điện không đồng bộ; 

Động cơ không đồng bộ một pha. Đại cương về máy điện đồng bộ; Từ trường và quan 

hệ điện từ; Sự làm việc của máy phát điện đồng bộ khi tải đối xứng; Chế độ làm việc 

không đối xứng của máy phát điện đồng bộ; Sự làm việc song song của các máy phát 

đồng bộ; Động cơ và máy bù đồng bộ. Học phần học trước: Lý thuyết mạch điện 

1(CD02602). 

CD02611. Kỹ thuật điện (Electric Engineering). (2TC: 2-0-4). Những khái niệm cơ bản về 

mạch điện; Mạch điện xoay chiều hình sin một pha; Mạch điện xoay chiều hình sin ba 

pha; Khái niệm chung về máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện 

một chiều; Những khí cụ điện dùng trong điều khiển máy điện, thiết bị điện. Học phần 

học trước: Đại số tuyến tính. 

CD02612. Kỹ thuật điện tử đại cương (Basic of Electronics). (2TC: 2–0–4). Các phần tử bán 

dẫn cơ bản, chất bán dẫn, diode bán dẫn, transistor lưỡng cực (bipolar), transistor 

trường. Các mạch khuếch đại, khái niệm và các thông số cơ bản, các phương pháp 

tính toán, các bộ khuếch đại. Kỹ thuật xung số, các mạch tạo dao động, các mạch tạo 

dao động đa hài, các phần tử số cơ bản, IC số. Học phần học trước: Kỹ thuật điện: 

CD02611. 

CD02613. Lý thuyết điều khiển tự động 2 Automatic Control Theory 2 (2TC: 2–0–4). Tổng 

quát về hệ điều khiển xung; Mô tả động học hệ thống điều khiển xung tuyến tính; 

Khảo sát tính ổn định của hệ điều khiển xung; Chất lượng của hệ điều khiển xung; Đại 

cương về hệ điều khiển phi tuyến. Học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động 1 

(CD02620). 

CD02619. Kỹ thuật điện tử 2 (Electronic Technique 2). (2TC: 1,5-0.5-4). Các bộ tạo dao động, 

mạch tạo xung vuông, mạch tạo xung răng cưa, dao động điều hòa. Quang điện tử, các 

khái niệm, các phần tử quang điện tử cơ bản, các mạch ghép quang. Kỹ thuật số, đại số 

Boole và ứng dụng, tối thiểu hóa các hàm logic, mạch tổ hợp, mạch dãy. Học phần học 

trước: Kỹ thuật điện tử 1(CD02618). 

CD02620. Lý thuyết điều khiển tự động 1 (Automatic Control Theory I). (3TC: 3–0-6). Cơ sở 

toán học của hệ thống tuyến tính liên tục; Đặc tính động học của các khâu và hệ thống 

tuyến tính liên tục; Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động; Chất lượng 

hệ thống điều khiển tự động; Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động. Học phần học 

trước: Lý thuyết  mạch điện 1(CD02602)  

CD02621. Kỹ thuật điện tử 1 (Electronic Technique 1). (2TC: 1,5-0.5-4). Chất bán dẫn, 

Chuyển tiếp p – n. Các phần tử bán dẫn cơ bản. Các bộ khuếch đại, khái niệm bộ 

khuếch đại, các phương pháp tính toán với bộ khuếch đại, khuếch đại điện áp và dòng 

điện, khuếch đại công suất, khuếch đại thuật toán, khuếch đại chọn lọc. Học phần học 
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trước: Lý thuyết mạch điện 1(CD02602). 

CD02630. Nhập môn cơ điện tử (2TC: 2 – 0 – 4). Nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp cơ 

điện tử; Quá trình thiết kế, thương mại và bản quyền trong kỹ thuật; Ứng dụng tin học 

trong cơ điện tử; Kỹ năng và phương tiện giao tiếp trong kỹ thuật; Đạo đức nghề 

nghiệp; Vai trò của toán học và kinh tế trong kỹ thuật; Tổng quan hệ thống cơ điện tử. 

CD02631. Kỹ thuật điện (3TC: 2 – 1 – 6).   Những khái niệm cơ bản về mạch điện; Mạch điện 

xoay chiều hình sin một pha; Mạch điện xoay chiều hình sin ba pha; Khái niệm chung 

về máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện một chiều; Một số vấn 

đề về kỹ thuật đo lường điện. 

CD02632. Kỹ thuật điện tử (ElectronicTechnique). (3TC: 2 – 1 – 6).   Chất bán dẫn, Chuyển 

tiếp. Các phần tử bán dẫn  cơ bản. Các bộ khuếch đại, khái niệm bộ khuếch đại, các 

phương pháp tính toán với bộ khuếch đại, khuếch đại điện áp và dòng điện, khuếch đại 

công suất, khuếch đại thuật toán, khuếch đại chọn lọc. Các bộ tạo dao động, mạch tạo 

xung vuông, dao động điều hòa. Quang điện tử, các khái niệm, các phần tử quang điện 

tử cơ bản, các mạch ghép quang. Kỹ thuật số, đại số Boole và ứng dụng, mạch tổ hợp, 

mạch  dãy, IC chức năng. Học phần học trước:Vật lý đại cương A (TH01002). 

CD02633. Lý thuyết điều khiển tự động (Automatic Control Theory ). (2TC – 2– 0 - 4). Giới 

thiệu chung về hệ thống điều khiển tự động, cơ sở toán học của hệ thống tuyến tính 

liên tục;đặc tính động học của các khâu và hệ thống tuyến tính liên tục; hhảo sát tính 

ổn định của hệ thống điều khiển tự động và chất lượng hệ thống điều khiển tự động; 

tổng hợp hệ thống điều khiển tự động. 

CD03001. Hệ thống cơ điện tử (2TC: 2  – 0 – 4). Cơ điện tử và hệ thống cơ điện tử; Các thành 

phần cơ bản trong hệ thống cơ điện tử; Cảm biến và cơ cấu chấp hành; Các bộ điều 

khiển; Phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử. 

CD03002. Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử (1TC: 0  – 1 – 2). Cấu trúc và nguyên lý hoạt động 

của một hệ thống cơ điện tử (cụ thể theo yêu cầu); Thiết lập bài toán thiết kế; Thiết kế, 

lựa chọn thông số cho hệ thống điều khiển; Chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống; 

Hoàn thành và viết báo cáo đồ án. 

CD03003. Truyền động điện và điện tử công suất (Electric drivers and Power Electronics). 

(3TC: 2 – 1 - 6). Các đặc tính cơ học của truyền động điện; Các phương pháp mở máy 

động cơ điện và điều chỉnh tốc độ; Các mạch chỉnh lưu; Bộ biến đổi điện áp; Hệ truyền 

động động cơ một chiều; Hệ truyền động động cơ không đồng bộ; Hệ truyền động 

động cơ đồng bộ.  

CD03004. Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo (2TC: 1.5 –0.5–4). Học phần trang bị cho 

người học về các thông số đặc trưng của cảm biến, phân loại cảm biến; cấu tạo và 

nguyên lý làm việc của cảm biến quang, cảm biến đo nhiệt độ, cảm biến đo quãng 

đường và góc quay, cảm biến vận tốc, gia tốc và rung, cảm biến đo lưu lượng và mức 

chất lưu; phương pháp xử lý tín hiệu đo. 
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CD03126. Dao động trong kỹ thuật (Engineering Vibrations). (2TC: 2–0–4). Một số vấn đế 

chung về dao động trong kỹ thuật; Dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do; Dao 

động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự do 

CD03203. Kỹ thuật tưới tiêu (Irrigation Technique). (2TC: 2-0-4). Tưới nước trong nông 

nghiệp; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước. Học phần học trước: Thủy lực 

CD03204. Cơ khí chăn nuôi (Engineering in Animal Production). (2TC : 1,5 – 0,5 – 4 ). Cơ 

khí hoá các chuồng trại chăn nuôi; Hệ thống thiết bị cung cấp thức ăn; Hệ thống thiết 

bị cung cấp nước uống; Hệ thống thiết bị thu dọn phân; Hệ thống thông gió trong 

chuồng nuôi; Hệ thống thiết bị thu trứng; Liên hợp máy vắt sữa bò; Liên hợp máy ấp 

trứng gia cầm; Kỹ thuật giết mổ gia súc gia cầm; Tổ chức sử dụng máy chăn nuôi. Học 

phần hóc trước: không 

CD03206. Máy canh tác 1 (Cultivation Machinery 1). (2TC: 1,5-0,5-4). Máy làm đất; Máy gieo 

hạt; Máy trồng cây, máy cấy; Máy chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh  Học trước: 

Nguyên lý máy 

CD03207. Máy thu hoạch 1 (Harvesting Machinery 1) (2TC: 1,5-0,5-4). Máy thu hoạch lúa; 

Máy làm sạch và phân loại hạt; Máy thu hoạch ngô; Máy thu hoạch cây có củ; Máy 

sấy hạt; Máy thu hoạch chè. Học trước: Nguyên lý máy.  

CD03209. Máy canh tác 2 (Cultivation Machinery 2) (3TC: 2,5-0,5-6). Cơ sở tính toán bộ phận 

làm việc của máy làm đất cấu tạo thành phần và tính công nghệ của đất; Nêm và sự 

làm việc của nêm; Cơ sở tính toán bộ phận làm việc của máy làm đất; Bộ phận phụ trợ 

của máy làm đất; Khảo sát cân bằng máy làm đất chi phí năng lượng, cho máy làm đất; 

Lý thuyết tính toán máy gieo hạt. Học trước: Máy canh tác 1 

CD03210. Máy thu hoạch 2 (Harvesting Machinery 2) (3TC: 2,5-0,5-6). Guồng gạt; Bộ phận 

cắt; Bộ phận đập; Sàng phẳng; Sàng ống; Trống phân loại; Quạt và sự làm việc của 

luồng khí. Học phần học trước: Máy thu hoạch 1 

CD03211. Đồ án máy canh tác (Design of Cultivation machine). (1TC: 1-0-2). Tính toán thiết 

kế diệp cày đất thuộc và diệp cày á trụ. Học phần học trước: Máy canh tác 2 

CD03213. Đồ án máy thu hoạch (Design of Harvasting machine). (1TC: 1-0-2). Tính toán thiết 

kế bộ phận cắt, sàng phẳng và quạt ly tâm. Học phần học trước: Máy thu hoạch 2 

CD03221. Tin học chuyên ngành cơ khí (Informatic in Mechanical Engineering). (2TC: 1-1-

4). Một số thao tác làm việc cơ bản với Matlab: nhập dữ liệu, tính toán với các hàm có 

sẵn và tự tạo, vẽ đồ thị 2D, 3D, giải các phương trình, hệ phương trình, xây dựng hàm 

hồi quy khớp với dãy số liệu thực nghiệm; Sử dụng công cụ Symbolic math toolbox; 

Lập trình có cấu trúc bằng Matlab; Xây dựng sơ đồ mô phỏng Simulink. Học phần học 

trước: không 

CD03222. Ứng dụng phần mềm thiết kế đồ họa 3D trong thiết kế cơ khí (Using 3D software 

in machine design) (2TC: 1-1-4). Giới thiệu Solidworks, Công cụ và kỹ thuật trong 

phát thảo cơ bản (Sketch), Chi tiết hóa thiết kế ba chiều (Modeling), Thiết kế kim loại 

tấm, Lắp ráp chi tiết, Xây dựng bản vẽ hai chiều, Kích thước, chú thích và bảng biểu, 
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Ghi chú cho bản vẽ lắp ráp, Tường tác trong môi trường lắp ráp, Thiết kế một số cụm 

chi tiết máy, Mô phỏng và phân tích Cosmos, Mô phỏng hoạt động máy. Học phần học 

trước: Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1 

CD03224. Máy nông nghiệp (Agriculture Machine). (2TC: 1-1-4). Máy động lực; Máy làm đất; 

Máy gieo hạt; Hệ thống máy chăm sóc cây trồng; Máy thu hoạch; Vận hành, điều 

chỉnh, tháo lắp một số kiểu máy nông nghiệp 

CD03302. Nguyên lý động cơ đốt trong (Principle of  Internal Combustion Engine). (3TC:3-

0-6). Đại cương về động cơ đốt trong; Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong; Nhiên 

liệu và môi chất công tác của động cơ đốt trong; Các chỉ tiêu và tính năng kỹ thuật của 

động cơ; Chu trình thực của động cơ  đốt trong; Các thông số đặc trưng cho chu trình 

thực của ĐCĐT; Hệ thống cung cấp nhiên liệu; Các đường đặc tính của động cơ đốt 

trong; Điều chỉnh tốc độ của động cơ đốt trong. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình 

của giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, 

thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%.  

CD03303. Động cơ đốt trong (Internal Combustion Engine). (3TC: 2-1-6). Chu trình làm việc 

của động cơ đốt trong; các chỉ tiêu làm việc và các đường đặc tính của động cơ. Cơ 

cấu biên tay quay. Cơ cấu phân phối khí. Hệ thống cung cấp hỗn hợp đốt. Hệ thống 

đánh lửa. Hệ thống bôi trơn và làm mát. Hệ thống khởi động. Học phần học trước: 

không 

CD03305.  Nhiên liệu dầu mỡ Science of Fuel and Lubrication Materials (2TC: 2–0–4). Mô tả 

vắn tắt nội dung: Nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Tính chất hóa lý của nhiên liệu. 

Nhiên liệu cho động cơ xăng. Nhiên liệu cho động cơ diesel. Vật liệu bôi trơn. 

Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở 

nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham 

gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học phần trước: Không. 

CD03306. Truyền động thủy lực và khí nén (Hydraulic and Pneumatic Transmission). (3TC: 

2,5-0,5-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Cơ sở kỹ thuật thuỷ lực, khí nén, Truyền động thủy 

động, Các bộ phận chuyển đổi năng lượng thủy tĩnh, Các van thủy lực, Các bộ phận 

truyền dẫn năng lượng thủy lực, Điều khiển và điều chỉnh truyền động thủy tĩnh, Thiết 

kế mạch thủy lực và các ví dụ ứng dụng, Cơ sở kỹ thuật khí nén, Các bộ phận điều 

khiển và điều chỉnh khí nén, Các bộ phận phụ trợ, Điều khiển và điều chỉnh hệ thống 

khí nén, Ứng dụng của kỹ thuật khí nén. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của 

giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, 

thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. 

Học phần trước: Không. 

CD03307.  Đồ án Động cơ đốt trong (Design Project of Internal Combustion Engine). (1TC: 

1-0-2). Mô tả vắn tắt nội dung: Thực hiện tính toán quá trình nhiệt trong động cơ; tính 

toán động lực học cơ cấu trục khuỷu-thanh truyền; tính toán thiết kế cơ cấu phân phối 

khí; tính toán thiết kế các hệ thống phụ trợ của động cơ. 
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CD03308. Động lực học động cơ đốt trong (Dynamics of  Internal Combustion Engine). 

(2TC: 2–0–4). Học phần Động lực học động cơ đốt trong gồm có phần động học và 

động lực học cơ cấu biên tay quay; Động lực học cơ cấu phân phối khí, tính toán lựa 

chọn biên hình cam, tính toán lò xo xupap theo điều kiện lực quán tính; Cân bằng động 

cơ xy lanh thẳng hàng và xy lanh chữ V; tính toán dao động xoắn của trục khuỷu, các 

giải pháp giảm chấn trục khuỷu. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của giảng viên, 

thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, thuyết trình. 

Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học phần tiên 

quyết: Nguyên lý động cơ đốt trong.  Mã môn học: CD03302 

CD03312. Ô tô và xe chuyên dụng 1 (Automobile and Specialized Vehiecle 1) (3-0-1). Tổng 

quan về ôtô và xe chuyên dụng, phân loại ôtô và xe chuyên dụng; các bộ phận chình 

của ôtô và xe chuyên dụng; nguyên lý cấu tạo và làm việc của các hệ thống trên ôtô và 

xe chuyên dụng gồm: hệ thống truyền lực, hệ thống di động và cơ cấu treo, hệ thống 

điều khiển trên ôtô và xe chuyên dụng. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của 

giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, 

thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%.  

CD03313. Tên học phần: Chẩn đoán kỹ thuật ô tô Technical Diagnosis for machines (3TC: 2 

– 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Những vấn đề chung, cơ sở lý thuyết chẩn đoán. Kỹ 

thuật kiểm tra không phá huỷ. Các hệ thống chẩn đoán. Chẩn đoán OBD. Phương 

pháp giảng dạy: thuyết trình của giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài 

tập nhóm và thảo luận, seminar, thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, 

bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học phần trước: Động lực học ô tô máy kéo. Mã môn 

học: CD03354 

CD03316. Ô tô và xe chuyên dụng 2 (Automobile and Specialized Vehiecle 2) (3-0-1). Trang bị 

điện trên ô tô máy kéo và xe chuyên dụng là một hệ thống rất phức tạp, môn học này 

giới thiệu các thiết bị điện chủ yếu trên ô tô máy kéo như: Nguồn điện, Acquy, hệ 

thống đánh lửa, hệ thống khởi động, hệ thốngthông tin , chiếu sáng, tín hiệu và các 

thiết bị điện phụ trợ. Đây là các thiết bị điện được trang bị trên hầu hết các loại xe ô tô 

và xe chuyên dụng hiện nay. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của giảng viên, 

thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, thuyết trình. 

Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học phần 

trước: Ô tô và xe chuyên dụng 1 Mã môn học: CD03312. 

CD03317. Đồ án Liên hợp máy (Design Project of Conjugate Farm machinery). (1TC: 1-0-2). 

Nội dung chủ yếu của học phần: Tính toán thành lập liên hợp máy; Tính toán xác định 

một số thông số tối ưu liên hợp máy; Phân tích hiệu quả kinh tế-kỹ thuật. 

CD03323. Quản lý máy trong doanh nghiệp Machinery Management in Enterprise (2TC: 2–

0–4). Nội dung chủ yếu của học phần:Những vấn đề lớn đặt ra trong công tác quản lý 

máy; Phương pháp tính toán xác định năng suất của máy nông nghiệp; Các biện pháp 

nâng cao hiệu suất hoạt động của liên hợp máy; Phương pháp tính toán lựa chọn cỡ 

công suất của máy động lực; Tính toán nhu cầu công suất cho hiện tại và cho tương lai 

gần; Tính toán các chi phí cố định; Tính toán các chi phí hoạt động; Tính toán chi phí 
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tổng cộng cho một máy; cho một liên hợp máy và cho cả hệ thống máy; Quyết định 

thời điểm mua máy và đổi máy; Vấn đề đi thuê máy và mang máy đi làm thuê; Phân 

tích so sánh và lựa chọn giải pháp quản lý máy tốt nhất. 

CD03325. Sử dụng năng lượng tái tạo (Renewable energy usage) (2TC:2-0-4). Khái niệm 

chung về năng lượng tái tạo; Năng lượng mặt trời; Năng lượng sinh học; Năng lượng 

từ sức gió và dòng chảy; Pin nhiên liệu. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của 

giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, 

thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. 

Học phần trước: Không. 

CD03326. Thiết kế garage ôtô (Design of Garage with Workshop). (2TC:2-0-4). Tên chương: 

Những khái niệm cơ bản về thiết kế nhà xưởng. Các dạng công việc trong garage ô tô. 

Một số trang thiết bị trong garage ô tô. Thiết kế sơ bộ.  Thiết kế kỹ thuật. Thiết kế thi 

công. Nội dung: Cung cấp kiến thức về kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực thiết kế gara 

ô tô Phương pháp giảng dạy: Thông qua trình chiếu và phấn bảng, GV hướng dẫn SV 

tìm hiểu về yêu cầu, phương pháp và trình tự thiết kế garage bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. 

Phương pháp đánh giá: Chuyên cần 10%; Kiểm tra 30%; Thi 60%. Học phần học 

trước: Công nghệ bảo trì và sửa chữa ô tô 

CD03327. Điện, điện tử trên ô tô máy kéo hiện đại (Automobile Electric and elecrical 

Equipment) (3-0-1). Các thiết bị điện và điện tử cơ bản trên ô tô; Nguyên lý làm việc 

của máy tính trên ô tô; Điều khiển điện tử động cơ; Điều khiển điện tử thân xe; Hệ 

thống điều khiển điện tử các thiết bị phụ trợ. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của 

giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, 

thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. 

Học phần tiên quyết: TH021009. Tin học đại cương 

CD03329. Kỹ thuật lắp ráp ô tô ( Automotive Assembly Technology)  (3TC: 2 – 1 - 6). Môn 

học sẽ giới thiệu các nội dung sau: mô hình lắp ráp ô tô của các công ty, xí nghiệp có 

tại Việt Nam, thiết kế sơ bộ mô hình lắp ráp ô tô và trang thiết bị, máy móc cho qui 

trình lắp ráp. Phương pháp thiết kế và qui trình công nghệ hàn thùng xe, qui trình sơn 

thùng xe. Tính toán thiết kế đồ gá trong qui trình lắp ráp thùng xe, khung xe. Công 

nghệ lắp ráp dạng IKD, các dạng nhóm chi tiết IKD trong sản xuất ô tô.  

CD03334. Thiết bị xưởng(Automotive Garage Equipments): Trang bị cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về trang thiết bị dùng để lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô.  Đặc điểm 

cấu tạo và chức năng cơ bản của các thiết bị được trang bị trong các xưởng ô tô, hướng 

dẫn khai thác sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và an toàn lao động. Giới thiệu một số 

hình thức bố trí nhà xưởng và thiết bị một cách khoa học, hiện đại. 

CD03330. Kỹ thuật mô tô xe máy Technique of Motorcycle (2TC:1,5-0,5-4). Động cơ xe máy; 

Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống nhiên liệu; Hệ thống 

bôi trơn làm mát; Hệ thống điện; Hệ thống truyền động; Hệ thống điều khiển, di động; 

Sử dụng và bảo dưỡng xe máy. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của giảng viên, 

thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, thuyết trình. 
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Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học phần 

trước: Không. 

CD03337. Kiểm định ô tô (Automobile Verification  Testing). (2TC: 1,5-0,5-4).). Mô tả vắn tắt 

nội dung: Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới. 

Các phương pháp và qui trình kiểm định ôtô. Thiết bị và công nghệ kiểm định. 

Phương pháp giảng dạy: thuyết trình của giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở 

nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham 

gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học phần trước: Động lực học ô tô máy kéo 

.Mã môn học: CD03354. 

CD03338. Kỹ thuật vận hành và khai thác Ô tô (Automobile Transportation Organization). 

(2TC: 2-0-4): là môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vận tải 

ô tô trong hệ thống vận tải chung; phương tiện vận tải bằng ô tô và các chỉ tiêu khai 

thác sử dụng, tổ chức vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô, ngoài ra học phần còn 

trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản lý ô tô trong doanh nghiệp vận tải. 

CD03339. Thí nghiệm Ô tô Máy kéo (Experimentation of Automobile and Tractor). (3TC: 2–

1–6).  Nội dung chủ yếu của học phần: Khái quát về thí nghiệm ô tô máy kéo; Các loại 

cảm biến và thiết bị đo dùng trong thí nghiệm OTMK; Một số phần mềm thu thập và 

xử lý số liệu thí nghiệm hiện đại; Phương pháp thiết kế sơ đồ đo đơn và đa thông số; 

Vấn đề sai số và xử lý kết quả thí nghiệm; Giới thiệu một số thí nghiệm tiêu biểu đối 

với OTMK; Thí nghiệm về tác động giữa OTMK và môi trường; Thí nghiệm xác định 

các thông số hình học và trọng lượng của OTMK; Thí nghiệm về hệ thống truyền lực 

của OTMK; Thí nghiệm một số tính chất động lực học chuyển động của OTMK; Thí 

nghiệm xác định các tính chất sử dụng của OTMK; Thí nghiệm xác định tính kinh tế 

nhiên liệu của OTMK. 

CD03351. Truyền động thủy lực và khí nén (Hydraulic and Pneumatic Transmission). (2TC: 

1,5-0,5-4). Cơ sở kỹ thuật thuỷ lực, khí nén; Truyền động thủy động; Các bộ phận 

chuyển đổi năng lượng thủy tĩnh; Các van thủy lực; Các bộ phận truyền dẫn năng 

lượng thủy lực; Điều khiển và điều chỉnh truyền động thủy tĩnh; Thiết kế mạch thủy 

lực và các ví dụ ứng dụng; Cơ sở kỹ thuật khí nén; Các bộ phận điều khiển và điều 

chỉnh khí nén; Các bộ phận phụ trợ; Điều khiển và điều chỉnh hệ thống khí nén; Ứng 

dụng của kỹ thuật khí nén. Học phần học trước: Thủy lực. 

CD03352. Kết cấu động cơ đốt trong Structure of Internal Combustion Engine (3TC: 2-1-6).  

Học phần kết cấu động cơ đốt trong  gồm có: Cơ cấu biên tay quay; Cơ cấu phân phối 

khí; hệ thống cung cấp nhiên liệu và điều khiển ở động cơ đốt trong, hệ thống bôi trơn, 

hệ thống làm mát và hệ thống khởi động động cơ. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình 

của giảng viên, thực hành tại lớp, thực hành ở nhà, bài tập nhóm và thảo luận, seminar, 

thuyết trình. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập nhóm 30%,  thi: 60%. Học 

phần trước: Không. 

CD03353.  Tên học phần: Lý thuyết Liên hợp máy (Theory of Conjugate Farm machinery). 

(3TC: 2,5-0,5-6).Nội dung chủ yếu của học phần: Khái niệm chung về tính chất sử 

dụng liên hợp máy; Tính năng kéo của máy kéo; Động học liên hợp máy; Các chỉ tiêu 
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kinh tế kỹ thuật của liên hợp máy; Tính toán thành lập liên hợp máy; Tính toán lựa 

chọn các thông số tối ưu của liên hợp máy; Qui trình kỹ thuật cơ giới hóa một số khâu 

canh tác; Khảo nghiệm tính năng kéo và tính năng quay vòng; Chăm sóc kỹ thuật máy 

kéo; Thực hành lái máy kéo. 

CD03354. Động lực học Ô tô Máy kéo (Automobile/Tractor Dynamics 1). (4TC: 3–1–6). Nội 

dung chủ yếu của học phần: Tính năng sử dụng và điều kiện làm việc của máy kéo và 

ô tô; Lực và mô men tác dụng lên ô tô máy kéo khi chuyển động; Động lực học tổng 

quát máy kéo bánh và ôtô; Động lực học máy kéo xích; Tính chất động lực học và tính 

kinh tế nhiên liệu của ôtô máy kéo khi vận chuyển; Phanh ô tô và máy kéo bánh; Tính 

năng quay vòng của máy kéo bánh và ô tô; Tính năng quay vòng của máy kéo xích; 

Tính ổn định của ô tô máy kéo; Dao động ô tô máy kéo. 

CD03356. Hệ thống điện trên ô tô  (Automotive Electrical System). (3-0-0). Trang bị điện trên 

ô tô máy kéo và xe chuyên dụng là một hệ thống rất phức tạp, môn học này giới thiệu 

các thiết bị điện chủ yếu trên ô tô máy kéo như: Nguồn điện, Acquy, hệ thống đánh 

lửa, hệ thống khởi động, hệ thốngthông tin , chiếu sáng, tín hiệu và các thiết bị điện 

phụ trợ. Đây là các thiết bị điện được trang bị trên hầu hết các loại xe ô tô và xe 

chuyên dụng hiện nay. Học viên cần nắm vững kiến thức về Hệ thống điện trên ô tô để 

khai thác sử dụng ô tô một cách an toàn và hiệu quả. 

CD03357. Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô (3TC: 2 – 1 - 6). Nội dung chủ yếu của học 

phần:Chương 1: Qui luật hao mòn và hư hỏng của các chi tiết và cụm máy trên ô tô; 

Chương 2: Bảo dưỡng thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ; Chương 3: Kiểm tra, bảo 

dưỡng và sửa chữa động cơ; Chương 4: Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền lực và di động; Chương 5: Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái và 

phanh; Chương 6: Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện; Chương 7: Kiểm 

tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống treo và khung vỏ. 

CD03358. Lý thuyết ô tô (Vehicle Theory) (3TC: 2,5-0,5-6). Chương 1: Lực và mô men tác 

dụng lên ô tô khi chuyển động; Chương 2: Động lực học bánh xe; Chương 3: Đặc tính 

gia tốc và đặc tính phanh; Chương 4: Tính chất chuyển tiếp và quay vòng ổn định của 

ô tô; Chương 5: Động lực học hệ treo và dao động của ô tô; Chương 6: Tính ổn định 

của ô tô. Chương 7: Tính chất động lực học và tính kinh tế nhiên liệu của ôtô. 

CD3359. Chẩn đoán kỹ thuật ô tô (2TC: 2–0–4). Mô tả vắn tắt nội dung: Những vấn đề chung, 

cơ sở lý thuyết chẩn đoán. Kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ. Các hệ thống chẩn đoán. 

Chẩn đoán OBD. 

CD03360. Điều khiển điện tử trên ô tô (Automotive Electronical Control) (3-0-0). Các thiết bị 

điện và điện tử cơ bản trên ô tô; Nguyên lý làm việc của máy tính trên ô tô; Điều khiển 

điện tử động cơ; Điều khiển điện tử thân xe; Hệ thống điều khiển điện tử các thiết bị 

phụ trợ.  

CD03361. Kỹ thuật sửa chữa khung vỏ ô tô (2TC: 2–0–4). Nội dung chủ yếu của học phần: 

Chương 1: Giới thiệu khung gầm ôtô, vỏ xe và lốp ôtô; Chương 2: Lý thuyết, giới 

thiệu dàn đầu xe và bánh xe và sửa chữa hệ thống bánh xe ; Chương 3: Hệ thống treo 
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xe và những hư hỏng và sửa chữa hệ thống treo xe; Chương 4: Sửa chữa khung xe và 

vỏ xe; Chương 5: Chăm sóc, bảo dưỡng hệ thống lái, hệ thống phanh, hệ thống điều 

hòa không khí. 

CD03362. Hê thống an toàn và tiện nghi trên Ô tô  (Safety and Comfotable Systems in Cars). 

(2-0-0). Môn học là một hệ thống điện, điện tử phức tạp, môn học này giới thiệu các 

thiết bị an toàn chủ động nhằm giảm thiểu tai nạn dẫn đến tử vong người và hành 

khách khi vận hành ô tô, hệ thống gồm các thiết bị như tùi khí, đai an toàn, cũng như 

các thiết bị điện tử giúp lái xe chủ động khi đỗ xe, lùi xe, tránh va chạm và các thiết bị 

điện tử khác nhằm có thể cho ô tô tự động lái trên đường khi đường giao thông đạt tiêu 

chuẩn lái tự động. 

CD03363. Thực hành lái ô tô (1TC: 1-0-2). Mô tả vắn tắt nội dung: Kỹ thuật vận hành các hệ 

thống trên ô tô (khởi động động cơ, hâm nóng động cơ; sử dụng hộp số MT, hộp số 

AT và hộp số CVT; hệ thống điều khiển (lái, phanh, dừng,…). Thực hành lái xe con 

trong phạm vi bãi tập lái theo bài cơ bản (đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật). Quy trình 

chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên do lái xe thực hiện. 

CD03364. Thực tập điện và điện tử ô tô (2TC: 0–2–4). Chương 1. Các thiết bị điện và điện tử 

trên ô tô, Chương 2: Thự tập về máy tính và kỹ thuật số dùng trên ô tô, Chương 3: Thự 

tập về Hộp số tự động AT trên ô tô, Chương 4: Thự tập về Phun nhiên liệu điện tử trên 

ô tô, Chương 5: Thự tập về hệ thống phanh và hệ thống lái có điều khiển điện tử, 

Chương 6: Thự tập về một số trang thiết bị an toàn và tiện nghi trên ô tô 

CD03365. Thực tập kỹ thuật Ô tô 1 (6TC: 0  –6 –12). Mô tả vắn tắt nội dung: Tham quan cơ sở 

thực tập, phổ biến nội quy, giới thiệu nhân sự, trang thiết bị, dụng cụ của xưởng, các 

cơ cấu và hệ thống chính của ô tô 

CD03366. Thực tập kỹ thuật Ô tô 2 (6TC: 0  –6 –12). Mô tả vắn tắt nội dung: Tham quan cơ sở 

thực tập là các xưởng bảo hành bảo trì sửa chữa ô tô, phổ biến nội quy, giới thiệu nhân 

sự, trang thiết bị, dụng cụ của xưởng, các cơ cấu và hệ thống chính của ô tô. Sinh viên 

sẽ được sử dụng các thiết bị chuẩn đoán để tiến hành chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật 

của động cơ, của hệ thống truyền lực ô tô, các hệ thống điện và điện tử trên ô tô, từ đó 

đưa ra các phương án bảo hành, bảo trì và sửa chữa ô tô. 

CD03367. Thí nghiệm Ô tô (2TC: 1,5-0,5-4). Nội dung chủ yếu của học phần:Khái quát về thí 

nghiệm ô tô; Các thiết bị đo dùng trong thí nghiệm ô tô; Một số phần mềm thu thập và 

xử lý số liệu thí nghiệm hiện đại; Phương pháp thiết kế sơ đồ đo đơn và đa thông số; 

Vấn đề sai số và xử lý kết quả thí nghiệm; Phương pháp thí nghiệm đặc tính của động 

cơ; Phương pháp thí nghiệm đo tiêu thụ nhiên liệu và đánh giá khí thải của động cơ; 

Thí nghiệm quá trình gia tốc của ô tô; Thí nghiệm quá trình phanh của ô tô; Thí 

nghiệm về tính kinh tế nhiên liệu của ô tô; 

CD03368. Nhiên liệu thay thế và kiểm soát ô nhiễm khí thải (3TC: 2 – 1 - 6). Nội dung chủ 

yếu của học phần: Chương 1: Phát thải từ động cơ SI và cách kiểm soát; Chương 2: 

Phát thải từ động cơ CI và cách kiểm soát; Chương 3: Các thiết bị đo phát thải và qui 
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trình kiểm tra; Chương 4: Nhiên liệu cồn, khí gas và dầu thực vật; Chương 5: Một số 

loại nhiên liệu sinh học khác  

CD03369. Nguyên lý động cơ đốt trong (2TC:2-0-4). Đại cương về động cơ đốt trong; Chu trình 

lý tưởng của động cơ đốt trong; Nhiên liệu và môi chất công tác của động cơ đốt trong; 

Các chỉ tiêu và tính năng kỹ thuật của động cơ; Chu trình thực của động cơ  đốt trong; 

Các thông số đặc trưng cho chu trình thực của ĐCĐT; Hệ thống cung cấp nhiên liệu; 

Các đường đặc tính của động cơ đốt trong; Điều chỉnh tốc độ của động cơ đốt trong. 

CD03370. Đồ án Động cơ đốt trong (1TC: 1-0-2). Mô tả vắn tắt nội dung:Thực hiện tính toán 

quá trình nhiệt trong động cơ; tính toán động lực học cơ cấu trục khuỷu-thanh truyền; 

tính toán thiết kế cơ cấu phân phối khí; tính toán thiết kế các hệ thống phụ trợ của 

động cơ. 

CD03401. Kỹ thuật bảo quản nông sản thực phẩm (Food Storage). (3TC : 2,5 – 0,5 – 6 ). Các 

loại nông sản thực phẩm; Những biến đổi nông sản thực phẩm trong quá trình bảo 

quản; Phương pháp bảo quản nông sản thực phẩm; Kho bảo quản nông sản thực phẩm; 

Thiết bị kho bảo quản; Kỹ thuật bảo quản một số nông sản thực phẩm..  

CD03403. Máy nâng chuyển (Lifting and Conveying Machine). (2TC : 1,5 – 0,5 – 4 ). Khái 

niệm chung về máy nâng; Các bộ phận và cơ cấu của máy nâng; Các máy nâng thông 

dụng; Khái niệm chung về máy chuyển; Máy vận chuyển tĩnh tại; Máy vận chuyển lưu 

động. 

CD03406. Kỹ thuật bảo quản nông sản thực phẩm (Food Storage). (3TC : 2,5 – 0,5 – 6 ). Các 

loại nông sản thực phẩm; Những biến đổi nông sản thực phẩm trong quá trình bảo 

quản; Phương pháp bảo quản nông sản thực phẩm; Kho bảo quản nông sản thực phẩm; 

Thiết bị kho bảo quản; Kỹ thuật bảo quản một số nông sản thực phẩm. 

CD03407. Thiết bị trong công nghệ sau thu hoạch (Equipment for Post-harvest Technology). 

(3TC : 2,5 – 0,5 – 6 ). Thiết bị làm sạch và phân loại hạt; Thiết bị sấy; Thiết bị lạnh và 

lạnh đông thực phẩm. 

CD03410. Kỹ thuật chế biến nông sản - thực phẩm (Food Processing). (3TC: 2 – 1 – 6 ). Kỹ 

thuật sản xuất lương thực; Kỹ thuật sản xuất rau quả; Kỹ thuật sản xuất thịt, cá; Kỹ 

thuật sản xuất sữa; Kỹ thuật sản xuất dầu và tinh dầu thực phẩm; Kỹ thuật sản xuất 

đường; Kỹ thuật sản xuất cà phê; Kỹ thuật sản xuất chè; Kỹ thuật sản xuất rượu bia. 

CD03426. Thiết kế nhà máy chế biến nông sản thực phẩm (Food Plant Design). (2TC: 2–0–4). Xây 

dựng đề án thiết kế nhà máy chế biến thực phẩm; Luận chứng kinh tế kỹ thuật khi xây dựng 

nhà máy; Phương pháp thực hiện nội dung thiết kế kỹ thuật; Bố trí thiết bị trong nhà máy 

thực phẩm; Thiết kế mặt bằng và các công trình của nhà máy; Tính nhu cầu năng lượng, 

nước, hơi nước và giá thành sản phẩm. 

CD03432. Kỹ thuật chế biến phụ, phế phẩm thực phẩm (Food By-product Processing). (2TC 

: 1,5 – 0,5 – 4 ). Phế liệu sản xuất tinh bột; Phế liệu sản xuất dầu mỡ thực vật; Phế liệu 

sản xuất đường và đường tinh chế; Phế liệu sản xuất rượu, bia và nước giải khát; Phế 

liệu sản xuất đồ hộp rau quả; Phế liệu sản xuất bánh kẹo, bánh mỳ; Phế liệu sản xuất 

thuốc lá và chè 
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CD03435. Thiết bị định lượng và bao gói sản phẩm (Food Packaging). (2TC : 1,5 – 0,5 – 4 ). 

Bao bì thực phẩm; Máy làm sạch bao bì; Máy định lượng sản phẩm vào bao bì; Máy 

ghép kín; Thiết bị trang trí bao bì. 

CD03436. Đồ án máy thực phẩm 1 (project on food processing machine 1). (1TC : 1 – 0 – 2). 

Xác định các tính chất cơ, lý hoá của nguyên liệu; Lựa chọn sơ đồ nguyên lý thiết kế; 

Cơ sở lý thuyết tính toán thiết kế; Tính toán thiết kế các bộ phận chính của máy móc 

hoặc thiết bị; Thiết lập hồ sơ bản vẽ thiết kế.. 

CD03437. Đồ án máy thực phẩm 2 (Project on Food Processing Machine 2). (1TC: 1 – 0 – 2). 

Xác định đặc điểm, tính chất cơ lý hóa của nguyên liệu; Lựa chọn sơ đồ nguyên lý 

thiết kế hệ thống máy chế biến; Xác định các thông số công nghệ và thiết bị của hệ 

thống máy chế biến; Thiết lập hồ sơ bản vẽ thiết kế hệ thống thiết bị. 

CD03438. Máy thực phẩm (Food Processing Machinery). (2TC: 1,5 – 0,5 – 4). Qui trình công 

nghệ chế biến thực phẩm; Kho và thiết bị kho bảo quản; Máy làm sạch và phân loại; 

Máy xay xát và xoa bóng hạt; Máy cắt thái và nghiền đập; Máy ép; Máy định lượng và 

khuấy trộn; Máy sấy, cô đặc và thanh trùng; Máy bao gói sản phẩm. 

CD03439. Thiết bị nhiệt lạnh (Heat-Cool Equitpment). (3TC : 2,5 – 0,5 – 4 ). Khái niệm chung 

về thiết bị trao đổi nhiệt; Thiết bị trao đổi nhiệt hoạt động liên tục; Thiết bị trao đổi 

nhiệt hoạt động theo chu kỳ; Thiết bị trao đổi nhiệt hỗn hợp giũa chất lỏng và chất khí; 

Khái niệm chung về thiết bị lạnh; Sơ đồ hệ thống lạnh; Các thiết bị của hệ thống lạnh; 

Thiết bị điều hòa không khí. 

CD03441. Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm (Food Quality Management and 

Testing). (2TC: 1,5-0,5-4). Khái niệm về chất lượng thực phẩm; Hệ thống quản lý và 

đảm bảo chất lượng; Kỹ thuật lấy mẫu và chia mẫu; Phân tích hoá học chất lượng thực 

phẩm; Phân tích cảm quan chất lượng thực phẩm. 

CD03442. Ứng dụng tin học trong tính toán, thiết kế máy thực phẩm  (IT Application in 

Food Machine Design). (2TC: 1,5-0,5-4). Giới thiệu chung về các phần mềm tính 

toán, thiết kế cơ khí. Ứng dụng matlab trong tính toán thiết kế máy thực phẩm; Thiết 

kế máy thực phẩm với phầm mềm inventor; Ứng dụng một số phần mềm tính toán, 

thiết kế máy thực phẩm. 

CD03443. Vệ sinh và an toàn thực phẩm (Food Hygiene and Safety). (2TC : 1,5 – 0,5 – 4). 

Tổng quát về vệ sinh khử trùng nhà máy thực phẩm; Nguy cơ ngộ độc và giảm chất 

lượng thực phẩm; Vệ sinh cá nhân và xử lý thực phẩm vệ sinh; Các hợp chất tẩy rửa và 

phương pháp vệ sinh khử trùng; Hệ thống tẩy rửa và vệ sinh khử trùng; Các quy định 

và tiêu chuẩn của Việt Nam về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

CD03507 Công nghệ kim loại (Metal Technology). (3TC: 2,5 - 0,5 - 6). Luyện kim; Đúc; Hàn; 

Gia công kim loại bằng áp lực; Nguyên lý cắt kim loại; Đại cương về gia công trên các 

máy cắt.  

CD03508,Tên học phần: Công nghệ chế tạo máy (Manufacturing Technology). (3TC: 2,5 - 

0,5 - 6). Các khái niệm cơ bản về công nghệ chế tạo máy (CNCTM); Độ chính xác gia 
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công chi tiết máy; Chất lượng bề mặt chi tiết máy; Chuẩn và gá đặt; Đặc trưng các 

phương pháp gia công; Thiết kế quá trình công nghệ gia công chi tiết máy; Phương 

pháp gia công các các dạng và các bề mặt đặc trưng của CTM; Công nghệ lắp ráp các 

sản phẩm cơ khí. 

CD03509. Cơ sở độ tin cậy máy (Basics for machine reliability). (2TC: 2–0–4).  Cơ sở lý 

thuyết của độ tin cậy máy; Phương pháp toán học xác định các chỉ tiêu của độ tin cậy 

máy; Các chỉ tiêu độ tin cậy của đối tượng không phục hồi và đối tượng phục hồi; Các 

chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống; Một số phương pháp nâng cao độ tin cậy máy. Học 

phần học trước: Nguyên lý máy. 

CD03510. Đồ án Công nghệ chế tạo máy (Project of Manufacturing Technology). (1TC: 0 - 1 

- 2). Nội dung và trình tự thiết kế đồ án CNCTM; Phân tích chi tiết gia công và xác 

định dạng sản xuất; Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết lồng 

phôi; Thiết kế quá trình công nghệ gia công chi tiết; Tính và thiết kế đồ gá; Tính toán 

kinh tế của quy trình công nghệ; Viết thuyết minh và chuẩn bị bảo vệ. 

CD03513. Máy và công nghệ hàn (Welding Machines and Technologies). (3TC: 2,5 - 0,5 - 6). 

Các khái niệm cơ bản về hàn; Hàn hồ quang tay; Hàn hồ quang tự động và bán tự 

động; Hàn và cắt bằng khí; Một số phương pháp hàn nóng chảy khác; Hàn điện tiếp 

xúc; Hàn bằng năng lượng nổ; Hàn vảy; Đặc trưng công nghệ khi hàn thép, gang, kim 

loại và hợp kim màu; Ứng suất và biến dạng hàn; Khuyết tật hàn, kiểm tra và phòng 

tránh. Kỹ thuật an toàn hàn. 

CD03514: Cad/Cam trong công nghệ chế tạo máy CAD and CAM in manufacturing (2TC: 2–

0–4). Mô tả vắn tắt nội dung: Các kiến thức cơ bản về công nghệ CAD/CAM, khả 

năng ứng dụng của công nghệ này trong nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành cơ 

khí nói riêng. Trên cơ sở những kiến thức được cung cấp, sinh viên sẽ tiếp cận và khai 

thác các ứng dụng của CAD/CAM vào quá trình thiết kế và chế tạo các sản phẩm cơ 

khí. Sủ dụng thành thạo phần mềm Cad3D Inventor và phầm mêm lập trinh Cam 

MasterCam. 

CD03515: Công nghệ xử lý bề mặt (Surface Treatment Technology). (2TC: 1,5-0,5-4). Mô tả 

vắn tắt nội dung: Đặc trưng bề mặt và tổ chức lớp phủ; Các phương pháp đánh giá và 

phân tích bề mặt; Công nghệ hóa nhiệt luyện và ứng dụng; Công nghệ CVD và ứng 

dụng; Công nghệ PVD và ứng dụng; Công nghệ phun phủ và ứng dụng; Xử lý bề mặt 

bằng chum tia năng lượng cao; Một số phương pháp xử lý bề mặt khác; Các phương 

pháp gia công. 

CD03516: Đồ án Công nghệ hàn (Project of Welding Technology). (1TC: 0-1-2). Hướng dẫn 

chung, Giao đề bài theo các hướng khác nhau, sinh viên thực hiện đồ án; Tổng quan 

sản phẩm cần chế tạo;Phân tích, lựa chọn vật liệu cơ bản, loại quá trình hàn và vật liệu 

hàn; Chế tạo phôi hàn; Gá lắp và hàn đính kết cấu hàn; Quá trình xử lý trước khi hàn, 

Tính toán ché độ công nghệ và lựa chọn thiết bị hàn; Quá trình xử lý sau khi hàn; Xây 

dựng các bản quy trình hàn sơ bộ (pWPS) và đề xuất phê chuẩn thợ hàn; Kỹ thuật thực 

hiện các đường hàn và đề xuất thanh tra/giám sát quá trình hàn; Đề xuất kiểm tra chất 
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lượng sản phẩm sau khi hàn hoàn thiện và xác định mức độ chấp nhận được của 

khuyết tật hàn; Viết thuyết minh và chuẩn bị bảo vệ 

CD03517. Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy (Technical mainteance and repair of machines). 

(3TC: 2,5 – 0,5 – 6). Quy trình công nghệ sửa chữa máy; Cơ sở công nghệ phục hồi 

chi tiết máy; Kỹ thuật sửa chữa; Tổ chức sản xuất và thiết kế xưởng sửa chữa. Học 

phần học trước: Công nghệ chế tạo máy. 

CD03518. Máy và Công nghệ gia công áp lực (Machine and Pessure Manufacturing 

Technology).  (3TC: 2,5–0,5–6). Mô tả vắn tắt nội dung: Những kiến thức cơ sở về 

biến dạng dẻo  kim loại; Thiết bị dập tạo hình; Công nghệ dập khối (dập thể tích); 

Công nghệ dập tấm; Công nghệ uốn lốc profil từ tấm và băng kim loại; Các phương 

pháp công nghệ tạo hình đặc biệt. 

CD03520. Đồ án sửa chữa máy (Machine repairing project). (1TC: 1 – 0 – 2). Lựa chọn nội dung 

đồ án và tìm hiểu phương pháp (Bước 1); Làm đồ án (Bước 2). Học phần học trước: 

CD03517. Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy. 

CD03521. Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm (Food Refrigeration Engineering). (2TC: 

1,5-0,5-4). Những khái niệm cơ bản; Các quá trình và thiết bị của hệ thống lạnh thực 

phẩm; Tính toán và lựa chọn thiết bị cho hệ thống lạnh thực phẩm; Kỹ thuật lạnh và 

lạnh đông một số thực phẩm. Học phần học trước: Kỹ thuật nhiệt 

CD03526: Công nghệ đúc (Casting Technology). (2TC: 1,5-0,5-4).  Mô tả vắn tắt nội dung: 

Khái niệm chung về sản xuất đúc; Quá trình luyện kim khi đúc và các tính chất đúc 

của kim loại và hợp kim; Chế tạo bộ mẫu; Vật liệu và hỗn hợp làm khuôn và lõi; Các 

phương pháp chế tạo khuôn và lõi; Rót kim loại lỏng vào khuôn; Đúc gang, thép, kim 

loại và hợp kim màu; Đúc đặc biệt; Khuyết tật vật đúc và các biện pháp phòng trừ. 

CD03527. Độ tin cậy trong thiết kế máy (Reliability in machine design). (2TC: 2–0–4). Một số 

vấn đề cơ bản về độ tin cậy máy; Mô hình hình học độ bền vật liệu và tải trọng; Độ tin 

cậy tại vùng giao thoa giữa độ bền và tải trọng; Thiết kế máy trên cơ sở độ tin cậy; 

Thử nghiệm độ tin cậy. Học phần tiên quyết: CD02116. Nguyên lý máy. 

CD03530. Công nghệ nhiệt luyện (Heat Treatment Technology). (2TC: 1,5-0.5-4). Các chuyển 

biến trong thép khi nhiệt luyện; Công nghệ nhiệt luyện; Hóa nhiệt luyện; Cơ nhiệt 

luyện. 

CD03531. Máy điều khiển số và công nghệ CNC (Tổng số tín chỉ lý thuyết 2, Tổng số tín chỉ thực 

hành 0-Tổng số tín chỉ tự học 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Những kiến thức cơ bản về 

phương pháp tính toán thiết kế đồ gá và chọn trang bị công nghệ gia công cơ khí và lắp 

ráp phù hợp với quy mô sản xuất trên các máy công cụ vạn năng và máy CNC cũng 

như trên các dây chuyền tự động hóa linh hoạt 

CD03536. Công nghệ cán, kéo kim loại (Rolling and Drawing technology of metals). (2TC: 

1,5-0.5-4). Mô tả vắn tắt nội dung: Khái quát về quá trình cán kéo kim loại; Nung kim 

loại trước khi cán; Công nghệ chế tạo phôi; Nguyên lý cán; Công nghệ cán thép hình 
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đơn giản; Công nghệ cán thép chu kỳ; Các công nghệ cán đặc biệt; Công nghệ kéo kim 

loại; Các nguyên công sau cán. 

CD03544. Đồ án công nghệ gia công áp lực (Project of pressure manufacturing technology) 

(1TC: 0–1–2). Mô tả vắn tắt nội dung: hướng dẫn chung, các hướng đề tài, giao đề tài, 

thực hiện làm đề tài 

CD03545. Đồ án Máy cắt kim loại (Project of Metal Cutting Machines). (1TC: 1–0–2). Mô tả 

vắn tắt nội dung: Xác định đặc tính kỹ thuật của máy; Thiết kế động học máy; Tính 

toán động lực học máy; Thiết kế hệ thống điều khiển. 

CD03546. Dụng cụ cắt kim loại (Metal Cutting Instruments). (2TC: 1,5 - 0,5 - 4). Mô tả vắn 

tắt nội dung: Vật liệu làm dụng cụ cắt; Thông số hình học của dụng cụ cắt; Mòn và 

tuổi bền dụng cụ cắt; Dao tiện; Dao bào – xọc; Mũi khoan, mũi khoét, mũi doa; Dao 

phay; Dao chuốt; Dụng cụ gia công răng; Dụng cụ cắt và ren; Dụng cụ dạng hạt. 

CD03548. Thiết kế xưởng cơ khí (Factory design). (2TC: 2–0–4). Những khái niệm cơ bản về 

thiết kế xưởng cơ khí; Thiết kế sơ bộ; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế thi công; Ứng dụng 

trong việc thực hiện thiết kế. Học phần tiên quyết: CD03508. Công nghệ chế tạo máy.  

CD03550. Máy điều khiển số và công nghệ CNC (Machining/Computer numerical control 

(CNC) technology). (2TC: 2–0–4). Mô tả vắn tắt nội dung: Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ 

chức năng của máy điều khiển số. Kỹ thuật điều khiển số. Điều khiển trong máy CNC. 

Truyền động trong máy CNC. Phương pháp chọn máy CNC, tiến trình gia công, dụng 

cụ cắt, chế độ cắt. Lập trình gia công trên máy phay CNC & tiện CNC sử dụng mã 

lênh G Code và lập trình chu trình cơ bản trên hệ điều hành EmCo WinNC, Fanuc. 

Vận hành máy CNC. 

CD03551. Máy điều khiển số và công nghệ CNC nâng cao (Machining/Advanced Computer 

numerical control (CNC) technology). (2TC: 1,5-0,5-4). Mô tả vắn tắt nội dung: Lập 

trình nâng cao trên máy phay, máy tiện.  Phương pháp bù dụng cụ trong quá trình lập 

trình. Lập trình chu trình trên máy tiện, máy phay với hệ điều hành Fanuc và Anilam 

sử dụng các chu trình cơ bản và chu trình mở rộng. Vận hành máy CNC. 

CD03552. Máy cắt kim loại (Metal Cutting Mashines). (2TC: 2–0–4). Mô tả vắn tắt nội dung: 

Động học máy cắt; Máy tiện; Máy phay; Máy chuyển động thẳng; Máy khoan – doa; 

Máy mài; Máy gia công bánh răng; Máy gia công tia lửa điện; Tính toán và điều chỉnh 

máy. 

CD03554. Các phương pháp gia công đặc biệt (Special Manufacturing Method). (2TC: 1,5 - 

0,5 - 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Đặc điểm và phân loại; Gia công bằng tia lửa điện, gia 

công bằng điện cực dây; gia công bằng điện tiếp xúc; gia công bằng cực dương cơ khí; 

gia công bằng siêu âm; gia công bằng chùm tia laze; gia công bằng tia điện tử; gia 

công điện hoá, gia công bằng điện hoá - cơ khí; gia công bằng tia nước và tia hạt mài 

áp lực cao; gia công bằng năng lượng nổ. 

CD03555. Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy công cụ (Technical repair of metal cutting 

machines). (2TC: 1,5 – 0,5 –4). Quy trình công nghệ sửa chữa máy; Cơ sở công nghệ 
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phục hồi chi tiết máy; Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ; Tổ chức sản xuất trong sửa 

chữa. Học phần tiên quyết: CD03547. Máy cắt kim loại. 

CD03556. Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy thực phẩm (Technical Maintenance and Repair of 

Food Machines). (2TC: 1,5-0,5-4). Nguyên nhân hư hỏng của máy thực phẩm. Quy trình 

công nghệ sửa chữa máy thực phẩm; Kỹ thuật sửa chữa; Tổ chức sản xuất trong sửa chữa. 

Học phần học trước: Công nghệ chế tạo máy. 

CD03557. Công nghệ kim loại (Metal Technology). (2TC: 1,5-0,5-6). Luyện kim; Đúc; Hàn; 

Gia công kim loại bằng áp lực; Nguyên lý cắt kim loại; Đại cương về gia công trên 

một số loại máy cắt. Học phần học trước: Vật liệu kỹ thuật 

CD03558. CAD/CAM/CNC (2TC: 1,5 – 0,5 – 4). Các kiến thức cơ bản về công nghệ 

CAD/CAM, khả năng ứng dụng của công nghệ này trong nền kinh tế quốc dân nói 

chung và ngành cơ khí nói riêng. Trên cơ sở những kiến thức được cung cấp, sinh viên 

sẽ tiếp cận và khai thác các ứng dụng của CAD/CAM vào quá trình thiết kế và chế tạo 

các sản phẩm cơ khí. Sủ dụng thành thạo phần mềm Cad3D Inventor và phầm mêm lập 

trinh Cam MasterCam. Vận hành máy CNC. 

CD03559. Kỹ thuật gia công cơ khí (2TC: 1,5-0,5-4). Mô tả vắn tắt nội dung: Đúc, hàn, Gia 

công kim loại bằng áp lực; Nguyên lý cắt; Gia công cắt gọt; Độ chính xác gia công, 

chuẩn và gá đặ; Phương pháp gia công các dạng và các bề mặt đặc trưng của chi tiết 

máy.  

CD03614. Hệ thống thông tin đo lường (Information system measurement). (2TC: 2-0-4). 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nắm vững các hệ thống thông tin đo lường, các hệ 

thống điều khiển giám sát, tìm hiểu về mạng truyền thông công nghiệp. Hiểu biết về 

mạng truyền thông công nghiệp và các hệ thống thông tin đo lường. Nắm rõ một số 

mạng truyền thông thực tế như Internet, LAN…Tên chương: Phân loại hệ thống thông 

tin đo lường; Tín hiệu đo và các phép biến đổi; Kênh liên lạc; Chuyển đổi chuẩn hóa; 

Hệ thống đo lường tác động gần. Hệ thống kiểm tra tự động và chẩn đoán kỹ thuật; 

Các hệ thống tổng hợp. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và 

học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên. Hướng dẫn thực hiện 

làm tiểu luận môn học. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, Tiểu luận, kiểm tra 

giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: Kỹ thuật đo lường (CD02603). 

CD03617. Điều khiển truyền động điện (Control Electric Driver). (3TC: 2 –1 –6). Nội dung: 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về điều khiển tự động động  cơ 

điện một chiều, động cơ đồng bộ và không đồng bộ, các hệ truyền động tương ứng. 

Tên chương: Khái niệm chung; Hệ truyền động tự động động cơ điện một chiều; Hệ 

truyền động tự động điều khiển động cơ điện không đồng bộ; Hệ truyền động tự động 

điều khiển động cơ đồng bộ. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy 

chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. 

Hướng dẫn, làm mẫu các nội dung thực hành tại phòng thí nghiệm. Phương pháp 

đánh giá: Tham gia: 10%, Thực hành, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần 

trước: Truyền động điện (CD02609) 
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CD03618. Kỹ thuật điều khiển tự động (Technical Automatic Control Engineering). (3TC: 3-

0-6). Tổng quan về điều khiển tự động. Mô tả toán học phần tử và hệ thống liên tục. 

Đặc tính động học. Tính ổn định của hệ thống. Chất lượng hệ thống điều khiển. Thiết 

kế và hiệu chỉnh hệ thống. Hệ thống điều khiển rời rạc. Học phần học trước: không 

CD03619. Kỹ thuật vi xử lý (Microprocessor). (2TC: 1,5 – 0,5 – 4).  Nội dung: Học phần cung cấp 

một cách tổng quát về về sơ đồ chức năng, nguyên lý hoạt động, khái niệm về phần cứng, 

phần mềm của các mạch vi xử lý, hệ vi xử lý. Tên chương: Tổng quan hệ thống vi xử lý;  

Lập trình hợp ngữ Asembly; Các tập lệnh trong 8051; Hoạt động ngắt trong vi xử lý; Phối 

ghép 8051 với thế giới thực. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và 

học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. Hướng dẫn, 

làm mẫu các nội dung thực hành tại phòng thí nghiệm. Phương pháp đánh giá: Tham 

gia: 10%, thực hành, bài tập, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: Kỹ thuật 

điện tử 2 (CD02619) 

CD03622. Điều khiển logic (Logic Controler). (2TC: 2-0-4). Nội dung: Học phần nhằm giúp 

cho sinh viên biết phân tích và tổng hợp mạch tổ hợp và mạch trình tự, cách mô tả 

mạch trình tự. Mặt khác sinh viên biết thiết kế mạch logic ứng dụng trong một số bài 

toán điều khiển cơ bản. Cách thức thiết kế bộ điều khiển mờ và một số ứng dụng của 

hệ điều khiển mờ.Biết phân tích, tổng hợp, thiết kế mạch logic trong diều khiển. Thiết 

kế bộ điều khiển mờ và ứng dụng của hệ điều khiển mờ.Biết vận dụng vào thực tế để 

thiết kế mạch logic trong điều khiển. Tên chương: Mạch tổ hợp trong điều khiển; 

Mạch trình tự trong điều khiển; Tập mờ và các phép tính về tập mờ; Bộ điều khiển mờ; 

Một số ví dụ ứng dụng bộ điều khiển mờ. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử 

dụng máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên. 

Hướng dẫn, làm mẫu các nội dung bài tập. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, 

bài tập, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: Kỹ thuật điện tử 2 

(CD02619) 

CD03625. Trang bị điện, điện tử trong máy công nghiệp (Electronic – Electrical Equipment 

of Industrial Machines). (2TC: 2–0–4). Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh 

viên các kiến thức, kỹ năng sau: Quy trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật, những ứng 

dụng cơ bản, cơ sở lý luận và tính chọn một số thiết bị điện - điện tử trang bị trong hệ 

thống và sơ đồ điều khiển cho một số máy công nghiệp phổ biến. Khả năng tự nghiên 

cứu, phân tích sơ đồ điều khiển và nguyên lý làm việc của các máy công nghiệp. Phân 

tích, lập kế hoạch học tập, nghiên cứu, có khả năng điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

trong quá trình thảo luận. Tên chương: Trang bị điện các máy nâng - vận chuyển. 

Trang bị điện - điện tử lò điện. Trang bị điện - điện tử của máy hàn điện. Trang bị điện 

- điện tử các máy thủy – khí. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy 

chiếu và học cụ. Chia lớp thành nhiều nhóm thảo luận: sinh viên đại diện nhóm trình 

bày vấn đề, các thành viên trong nhóm trả lời câu hỏi của giáng viên và các nhóm 

khác. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 

60%. Học phần trước: Không 
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CD03632. Tự động hóa quá trình sản xuất (Manufacturing Process Automation). (3TC: 2-1-

6). Nội dung: Học phần nhằm giúp cho sinh viên nắm một số vấn đề chung về tự động 

hoá quá trình sản xuất, trên cơ sở đó tự động hoá một số quá trình sản xuất cụ thể.Biết 

vận dụng tự động hoá vào các quá trình sản xuất. Tên chương: Các vấn đề chung của 

tự động hoá quá trình sản xuất; Tự động hoá trong sản xuất rau trong nhà lưới; Tự 

động hoá trong quá trình sản xuất mì ăn liền; Tự động hoá trong quá trình sản xuất 

giấy. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, 

sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. Hướng dẫn, làm mẫu các nội 

dung thực hành tại phòng thí nghiệm. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, thực 

hành, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần học trước: PLC (CD03902) 

CD03634. Kỹ thuật cảm biến (Sensor Engineering). (2TC: 1,5 – 0,5 – 4). Nội dung: Học phần 

cung cấp một cách tổng quát về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại cảm biến. 

Sau khi học xong sinh viên nhận biết được một số loại cảm biến thông dụng và nắm 

được nguyên lý làm việc của cảm biến. Tên chương: Các khái niệm và đặc trưng cơ 

bản; Cảm biến quang; Cảm biến đo nhiệt độ; Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển; Cảm 

biến vận tốc, gia tốc và rung; Cảm biến đo lưu lượng và mức chất lưu. Phương pháp 

giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương 

thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. Hướng dẫn, làm mẫu các nội dung thực hành 

tại phòng thí nghiệm. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập, thực hành, 

kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần song hành: Kỹ thuật đo lường (CD02603). 

CD03635. Trang bị điện máy công cụ (Electrical Equipment of machine tool). (2TC: 2–0–4). 

Khái niệm chung; Điều khiển động cơ điện; Trang bị điện nhóm máy tiện; Trang bị 

điện nhóm máy phay; Trang bị điện máy bào; Trang bị điện máy bào; Trang bị điện 

máy mài. 

CD03638. Hệ thống điều khiển số (Digital Control Systems). (2TC: 2–0–4). Học phần cung cấp 

một cách tổng quát về phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển tự động sử dụng vi 

xử lý. Bao gồm các hệ Up, Uc, DSP. Tên chương: Mô hình tín hiệu và hệ thống; Điều 

khiển có phản hồi đầu ra; Điều khiển có phản hồi trạng thái; Thực hiện kỹ thuật hệ 

thống điều khiển số. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và học 

cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. Phương pháp 

đánh giá: Tham gia: 10%, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: không 

CD03639. Tổng hợp hệ thống điều khiển (Synthesis control system). (2TC: 1.5 –0.5–4). Học phần 

trang bị cho sinh viên kiến thức về các hệ điều chỉnh tự động, thiết kế  được các bộ điều 

khiển được sử dụng phổ biến hiện nay; giúp sinh viên có kỹ năng thu thập, phân tích, xử 

lý số liệu để thiết kế hệ thống điều khiển. Tên chương: Tổng quan về các hệ thống điều 

chỉnh; Hệ điều chỉnh tự động động cơ điện, Hệ điều khiển nhiệt độ, lưu lượng. Phương 

pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương 

thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. Hướng dẫn, làm mẫu các nội dung thực hành tại 

phòng thí nghiệm. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, thực hành, kiểm tra giữa kỳ: 

30%, thi: 60%. Học phần trước: Điều khiển truyền động điện (CD03617) 



 

75 

CD03640. Đồ án Tự động hóa quá trình sản xuất (Project of Manufacturing Process 

Automation). (2TC: 0-2-4). Học phần nhằm trang bị cho sinh viên thiết kế phần cứng, 

phần mềm của hệ thống điều khiển của một công đoạn trong dây chuyền sản xuất, từ 

đó chế tạo mô hình điều khiển. Viết chương trình điều khiển chạy thử mô hình. Thiết 

kế hệ thống điều khiển và chế tạo mô hình. Tên chương: Quy trình công nghệ của một 

công đoạn trong dây chuyền sản xuất; Nêu yêu cầu thiết kế hệ thống điều khiển; Thiết 

kế phần cứng cho hệ thống điều khiển; Thiết kế phần mềm cho hệ thống điều khiển; 

Chế tạo mô hình hệ thống điều khiển; Chạy thử chương trình trên phần mềm có sẵn; 

Hoàn thành và viết báo cáo đồ án môn học.Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử 

dụng máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên. 

Hướng dẫn thực hiện các công việc của đồ án. Phương pháp đánh giá: Chất lượng mô 

hình và báo cáo tổng thể: 100%. Học phần trước: Tự động hóa quá trình sản xuất  

(CD03632) 

CD03641. Đồ án vi điều khiển và ứng dụng (Project of Microcontroller and Applications). 

(2TC: 0–2–4). Học phần cung cấp một cách tổng quát về sơ đồ chức năng, nguyên lý 

hoạt động một số loại vi điều khiển thông thường, các bước triển khai một bái toán 

điều khiển sử dụng vi điều khiển. Tên chương: Những yêu cầu của một đồ án MCU; 

Tổng quan các dòng vi điều khiển; Phân tích bài toán điều khiển; Các công cụ lập trình 

cho vi điều khiển; Mô phỏng và thiết kế mạch in; Bài toán điều khiển trong nông 

nghiệp. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và học cụ. Hướng 

dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên. Hướng dẫn thực hiện các công việc 

của đồ án. Phương pháp đánh giá: Chất lượng mô hình và báo cáo tổng thể: 100%.  

Học phần trước: Vi điều khiển và ứng dụng (CD03905) 

CD03642. Điều khiển tự động trong công nghệ thực phẩm (Automatic Control in Food 

Technology). (2TC: 1,5-0,5-4). Vai trò của điều khiển tự động trong công nghệ thực 

phẩm; Thiết bị tự động hóa trong công nghệ thực phẩm; Quy trình tự động hóa trong 

chế biến thực phẩm; Hệ thống giám sát tự động trong công nghệ thực phẩm. 

CD03644. Kỹ thuật lập trình trong Cơ điện tử (2TC : 1.5  – 0.5 – 4). Mô tả vắn tắt nội dung:  

Khái niệm chung; Biến – Hằng – Kiểu dữ liệu và Các toán tử; Dòng điều khiển; Mảng 

– Con trỏ - Hàm; Lập trình C trong một số ứng dụng 

CD03645. Vi điều khiển (Tổng số tín chỉ  06: Tổng số tín chỉ lý thuyết 1.5  – Tổng số tín chỉ 

thực hành 0.5 – Tổng số tín chỉ tự học 04). Mô tả vắn tắt nội dung: Giới thiệu về vi 

điều khiển; Vi điều khiển AVR và lập trình cho VĐK;  Lập trình cho vi điều khiển 

AVR (C cho AVR); Lập trình cho vi điều khiển AVR (C cho AVR); Giới thiệu các 

phần mềm chuyên dụng trong mô phỏng vi điều khiển; Thiết kế mạch điều khiển LED 

ma trận; Thiết kế mạch điều khiển hiển thị giá trị lên LCD; Hoạt động ngắt của vi điều 

khiển; Bộ định thời trên vi điều khiển AVR; Truyền thông với AVR. 

CD03646. Đồ án vi điều khiển (Project of Microcontroller). (2TC: 0 – 2 – 4).Những yêu cầu 

của một đồ án MCU; Tổng quan các dòng vi điều khiển; Phân tích bài toán điều khiển; 

Các công cụ lập trình cho vi điều khiển; Mô phỏng và thiết kế mạch in; Bài toán điều 

khiển trong nông nghiệp. 
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CD03647. Điều khiển PLC và mạng truyền thông công nghiệp (PLC control and industrial 

communication network) (3TC:2-1-6). Tổng quan về các hệ PLC và CPU; PLC của 

hãng siemens; Chuẩn giao tiếp công nghiệp; Kết nối PLC với WinCC. 

CD03701. Hệ thống cung cấp điện (Electric Power Supply System). (3TC: 3 – 0 – 6). Khái 

niệm chung về sản xuất và phân phối điện năng; Phụ tải điện; Chọn phương án cung 

cấp điện. Trạm biến áp; Tính toán kinh tế - kỹ thuật cho phương án cung cấp điện; 

Tính toán về điện trong hệ thống cung cấp điện; Ngắn mạch trong hệ thống cung cấp 

điện; Bảo vệ rơ le và tự động hóa; Lựa chọn thiết bị trong hệ thống cung cấp điện; Nối 

đất và chống sét; Nâng cao chất lượng điện và cosφ; Chiếu sáng. Học phần học trước: 

Máy điện I. 

CD03702. Khí cụ điện  (Electrical Apparatutes). (2TC: 2 –0  – 4). Cơ sở lý thuyết chung về khí 

cụ điện: Nam châm điện; Tiếp xúc điện; Sự phát nóng của Khí cụ điện; Hồ quang điện; 

Lực điện động trong khí cụ điện. Khí cụ điện hạ áp: Cầu chảy; Máy cắt hạ áp; Rơ le; 

Các khí cụ điều khiển bằng tay; Công tắc tơ và khởi động từ. Khí cụ điện cao áp: Máy 

biến dòng điện và máy biến điện áp; Máy cắt điện cao áp; Dao cách ly và Dao ngắn 

mạch; Các thiết bị chống sét; Kháng điện. 

CD03705. Kỹ thuật điện cao áp (High Voltage Technique). (3TC: 3 – 0 – 6). Khái quát về các 

loại vật liệu điện; Sét - nguồn gốc của quá điện áp khí quyển; Quá trình sóng trên 

đường dây tải điện; Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho công trình và hệ thống điện; 

Hệ thống nối đất chống sét; Bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện; Thiết bị chống 

sét; Bảo vệ chống sét truyền vào trạm phân phối điện và máy điện quay; Quá điện áp 

nội bộ. Học phần học trước: Lưới điện 1 (CD03730) 

CD03706. Kỹ thuật chiếu sáng (Lighting Engineering). (2TC: 1,5–0,5–4). Học phần bao gồm 

các nội dung về khái niệm cơ bản về ánh sáng, các đặc điểm của từng loại nguồn 

sángkhác nhau; học phần còn cung cấp cho sinh viên các phương pháp thiết kế hệ 

thống chiếu sáng trong nhà và Thiết kế hệ thống chiếu sáng ngoài trời một cách hiệu 

quả và tiết kiệm theo đúng tiêu chuẩn; cách phân tích, đánh giá, tính toán để kiểm tra 

một hệ thống chiếu sáng có sẵn. Học phần học trước: Lưới điện 2 (CD03731) 

CD03707 : Phần điện Nhà máy điện và trạm biến áp (Electric parts of Power Plants and 

Substations). (3TC: 3-0-6).  Khái niệm chung về Nhà máy điện và Trạm biến áp; Các 

chế độ làm việc của hệ thống điện; Máy phát điện đồng bộ; Máy biến áp điện lực; 

Chọn thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp; Các sơ đồ nối điện chính 

và tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp; Các thiết bị phân phối trong nhà máy 

điện và trạm biến áp; Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp; Mạch thứ 

cấp trong nhà máy điện và trạm biến áp; Tiểu luận.  Học phần học trước: CD03715 - 

Ngắn mạch trong hệ thống điện 

CD03709 : Tổ chức thi công công trình điện (Construction Organization of  Electrical 

Projects) (2TC: 1-1-4). Khái niệm chung về thiết kế tổ chức thi công; Cơ cấu tổ chức 

và công tác chuẩn bị thi công; Lập kế hoạch tiến độ thi công; Phương pháp thi công lắp 

đặt đường dây và trạm biến áp; Nghiệm thu bàn giao và tính toán giá thành công trình 

điện; Học phần học trước: CD03710 – An toàn điện 
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CD03710. An toàn điện (Electrical Safety) (2TC: 1,5–0,5–4). Khái niệm về an toàn khi tiếp xúc 

với dòng điện; Phân tích mạng điện theo quan điểm an toàn; Các biện pháp kỹ thuật 

đảm bảo an toàn; Biện pháp tổ chức quản lý đảm bảo an toàn. Học phần học trước: 

CD02602- Lý thuyết mạch điện 1. 

CD03715. Ngắn mạch trong hệ thống điện (Short circuit in Power Systems) (2TC: 2-0-4). 

Khái quát chung về ngắn mạch trong hệ thống điện; Thành lập sơ đồ thay thế tính toán 

ngắn mạch; Các phương pháp tính toán dòng điện ngắn mạch; Ngắn mạch không đối 

xứng. Học phần học trước: CD03730 - Lưới điện 1. 

CD03716. Sửa chữa thiết bị điện (Electrical Equipment Repair). (3TC : 3 – 0 -  6). Những vấn 

đề chung về công tác sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa máy điện quay; Sửa chữa máy 

biến áp; Sửa chữa khí cụ điện. Học phần học trước: CD02610 - Máy điện 2. 

CD03720: Quản lý và vận hành hệ thống điện (Power System Management and Operation). 

(2TC: 2–0–4). Đại cương về vận hành hệ thống điện; Vận hành đảm bảo chất lượng 

điện; Tính toán, vận hành hệ thống điện; Vận hành các phần tử chính trong hệ thống 

điện; Tổng quan về quản lý nhu cầu điện. Học phần học trước: CD03707 - Phần điện 

Nhà máy điện và Trạm biến áp. 

CD03724. Các phần tử tự động (Automatic Element). (3TC: 2,5-0.5-6). Học phần bao gồm các 

nội dung khái niệm chung về phần tử tự động; các phần tử tự động biến đổi trong hệ 

thống điện như bộ lọc, khuếch đại từ; các loại ổn áp và cơ cấu chấp hành điện từ; cấu 

tạo và nguyên lý hoạt động của các loại rơle điện cơ; sơ lược đại số Boole, một số 

mạch nguyên lý kỹ thuật số thường áp dụng trong các thiết bị số;cấu tạo và nguyên lý 

hoạt động phần cứng của các rơle kỹ thuật số và PLC. Học phần học trước: Khí cụ 

điện - CD03702. 

CD03730. Lưới điện 1 (Electric Power Network 1). (2TC: 2-0-4). Sinh viên nắm được những 

khái niệm cơ bản về mạng lưới điện, các loại vật liệu sử dụng trong mạng điện; Bản 

chất hiện tượng đốt nóng dây dẫn trong truyền tải điện và cách tính chọn tiết diện cáp 

và dây bọc theo đốt nóng; phương pháp tính toán hao tổn công suất, hao tổn điện năng, 

hao tổn điện áp và lựa chọn tiết diện dây dẫn trên lưới điện; tìm hiểu và tính toán đánh 

giá sự mất đối xứng trên lưới điện. Học phần học trước: CD02604 -Lý thuyết mạch 

điện 1. 

CD03731. Lưới điện 2 (Electric Power Network 2). (2TC: 2-0-4). Sinh viên nắm được những 

khái niệm cơ bản về mạng điện kín, biết cách tính toán mạng kín đơn giản và phức tạp, 

nắm được độ lệch điện áp và quy định  về độ lệc điện áp cho phép từ đó xác định được 

hao tổn điện áp cho phép trên các lưới điện;biết cách tính toán lưới điện truyền tải điện 

áp cao 110-220 kV; nắm được phương pháp tính toán độ bền cho các phần tử đường 

dây và tính toán kiểm tra độ bền của dây dẫn, cột điện và móng cột của đường dây trên 

không. Học phần học trước: CD03730 - Lưới điện 1. 

CD03732. Ổn định hệ thống điện (Power system stability). (2TC: 2-0-4). Khái niệm chung về 

ổn định hệ thống điện; Ổn định tĩnh của hệ thống điện; Ổn định động của hệ thống 
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điện; Chế độ không đồng bộ và ổn định tổng quát; Các biện pháp nâng cao ổn định của 

hệ thống điện. Học phần học trước: CD03715- Ngắn mạch trong hệ thống điện. 

CD03733. Phần mềm ứng dụng trong hệ thống điện (Power Application software). (2TC: 1,5 

– 0,5 – 4). Giới thiệu chung về một số phần mềm sử dụng trong ngành hệ thống điện; 

Một số ứng dụng Excel trong tính toán hệ thống điện; Một số ứng dụng Matlab trong 

hệ thống điện; Phần mềm Power world simulator trong hệ thống điện; Sử dụng 

Matlab/Simulink thiết lập mô hình mô phỏng. Học phần học trước: CD03731- Lưới 

điện 2. 

CD03736.  Mô hình mô phỏng hệ thống điện (Power System Simulation Models). (2TC: 1,5-

0,5-4). Khái quát về hệ thống điện và mô hình mô phỏng hệ thống điện; Mô hình mô 

phỏng các phần tử trong hệ thống điện; Mô hình mô phỏng hệ thống điện trên 

Matlab/Simulink; Mô hình mô phỏng lưới điện trên phần mềm PSS Adept; Thực hành 

trên máy tính các bài tập mô hình mô phỏng hệ thống điện. Học phần học trước: 

CD03730 - Lưới điện 1. 

CD03745. Cung cấp điện (Electrical Power Supply). (3TC : 3 – 0 - 6). Những vấn đề chung về 

thiết kế quy hoạch Hệ thống điện; Phụ tải điện; Sơ đồ thay thế các phần tử trong tính 

toán cung cấp điện; Chất lượng điện; Độ tin cậy cung cấp điện; Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ 

thuật của Hệ thống cung cấp điện; Thiết kế cung cấp điện; Một số ví dụ thiết kế cung 

cấp điện. Học phần học trước: CD03730 Lưới điện 1. 

CD03746. Trang bị điện xí nghiệp công nghiệp (Electrical equipment for insustrial 

enterprises) (3TC: 2,5–0,5–6). Học phần bao gồm các nội dung về khái niệm cơ bản 

của thiết bị điều khiển logic khả trình PLC S7-200; Ngôn ngữ lập trình PLC S7-200; 

Biến tần và hệ điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha dùng biến tần; Trang bị 

điện – điện tử cầu trục; Trang bị điện – điện tử thiết bị vận tải liên tục; Trang bị điện – 

điện tử máy nén khí. Học phần học trước: Khí cụ điện - CD03702. 

CD03747. Kinh tế điện (Electricity Economics). (2TC: 2-0-4).  Những khái niệm kinh tế cơ bản 

trong ngành điện; Định mức và cân bằng điện năng; Giá thành và giá bán điện năng; 

Phương pháp lựa chọn phương án đầu tư trong ngành điện; Tính toán kinh tế trong 

cung cấp điện; Tính toán kinh tế trong sử dụng và sửa chữa thiết bị điện; Một số vấn 

đề kinh tế khi thiết kế, thi công một công trình cấp điện 

CD03748. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện 1 (Protecting and automation controlling 

electrical system). (2TC: 2-0-4). Khái quát chung về hệ thống bảo vệ trong hệ thống 

điện; Các nguyên lý đo lường và thực hiện bảo vệ trong HTĐ; Bảo vệ đường dây 

truyền tải và phân phối điện; Bảo vệ máy biến áp; Bảo vệ máy phát điện. Học phần 

học trước: CD03715 - Ngắn mạch hệ thống điện. 

CD03750. Bảo vệ và điều khiển trong hệ thống điện 2 (Protecting and automation controlling 

electrical system 2) (2TC: 2–0–4). Nhiệm vụ tự động hoá và điều khiển hệ thống 

điện. Tự động đóng nguồn dự trữ; Tự động đóng lặp lại nguồn điện; Tự động hòa đồng 

bộ; Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng; Tự động điều chỉnh tần số; 
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Tổ chức thông tin, đo lường và điều khiển hệ thống điện. Học phần học trước: 

CD03748 - Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện 1. 

CD03751. Thí nghiệm HTĐ 1 (Power System Experiment 1). (1TC: 0 - 1 - 2). Đo điện trở suất 

mặt và điện trở suất khối của vật liệu cách điện thể rắn; Xác định cường độ điện trường 

của dầu máy biến áp; Phóng điện trong không khí; Rơle dòng, rơle áp, rơle trung gian; 

Aptomat, công tắc tơ và khởi động từ; Máy cắt ít dầu, nhiều dầu. Học phần song hành: 

CD03705 – Kỹ thuật điện cao áp. 

CD03752. Thí nghiệm HTĐ 2 (Power System Experiment 2). (1TC: 0-1-2). Nghiên cứu các 

chế độ làm việc của máy biến áp tự ngẫu. Khảo nghiệm máy biến áp, sơ đồ nối điện. 

Bảo vệ máy biến áp trung áp. Bảo vệ đường dây trung áp. Tự động đóng máy cắt phân 

đoạn thanh góp. Quản lý phụ tải . Tự động bù công suất phản kháng. Học phần học 

trước: CD03750 - Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện 2. 

CD03753. Khí cụ điện (Electrical Apparatuses). (2TC: 2–0–4). Cơ sở lý thuyết chung về khí cụ 

điện: Nam châm điện; Tiếp xúc điện; Sự phát nóng của Khí cụ điện; Hồ quang điện; 

Lực điện động trong khí cụ điện. Khí cụ điện hạ áp: Cầu chảy; Máy cắt hạ áp; Rơ le; 

Các khí cụ điều khiển bằng tay; Công tắc tơ và khởi động từ. Khí cụ điện cao áp: Máy 

biến dòng điện và máy biến điện áp; Máy cắt điện cao áp; Dao cách ly và Dao ngắn 

mạch; Các thiết bị chống sét; Kháng điện. Học phần học trước: CD02610 – Máy điện 

2. 

CD03754. Trang bị điện nhà máy chế biến thực phẩm (Electrical Equipment for Food 

Factory). (2TC: 1,5-0,5-4). Khái quát về Hệ thống điện trong nhà máy chế biến thực 

phẩm; Thiết bị điện trong nhà máy chế biến thực phẩm; Trang bị điện nhà máy chế 

biến thực phẩm. 

CD03755. Robotics  (3TC: 3 – 0 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Giới thiệu các khái niệm chung về 

robot công nghiệp, xây dựng mô hình động học và động lực học của robot di động, các 

dạng bài toán điều khiển cho robot di động, thiết kế quỹ đạo và hệ thống điều khiển 

cho robot, một số ứng dụng của robot trong công nghiệp, hệ thống tay máy di động và 

ứng dụng. 

CD03756. Lập trình mô phỏng Robot và các hệ cơ điện tử (Programming Modeling Robot 

and Mechatronics Systems). (2TC: 1,5-0,5-4). Giới thiệu về các phần mềm và các họ 

vi điều khiển thường được sử dụng để lập trình và điều khiển Robot, các hệ cơ điện tử. 

Thiết kế quỹ đạo, đề ra và phân tích các giải pháp điều khiển hợp lý cho cánh tay 

Robot công nghiệp và các hệ cơ điện tử. Khai thác và sử dụng phần mềm Matlab-

Simulink, Solidworks để mô phỏng chuyển động của cánh tay Robot (2,3,4...bậc tự do) 

và các hệ cơ điện tử thông dụng. 

CD03803. Thực tập gia công cơ khí (Mechanical Processing Practice). (3TC: 0-3-6).Mô tả vắn 

tắt nội dung: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản nhất về gia công cơ khí. 

Các bài thực tập: Nguội; Lắp ráp; Rèn;  Hàn; Tiện; Phay ; Bào; Gia công trên máy 

CNC. Các bài thực tập có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế. 
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CD03823. Thực tập nghề nghiệp TĐH (Internship of Automation). (8TC: 0 –8 – 16). Giúp cho 

sinh viên nắm vững thực tế về hệ thống điều khiển và trang thiết bị tại cơ sở thực tập 

trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển và lựa cho thiết bị 

phù hợp; biết vận dụng lý thuyết vào thực tế sản xuất Tên chương: Học nội quy, quy 

chế và an toàn tại cơ sở thực tập. Nghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ dây chuyền 

sản xuất tại cơ sở. Tình trạng trang thiết bị của dây chuyên sản xuất, đánh giá chung. 

Trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển. Lựa chọn trạng thiết 

bị điều khiển, cơ cấu chấp hành, các cảm biến cho hệ thống. Đánh giá chung kết quả 

đạt được. Viết báo cáo và bảo vệ kết quả đợt thực tập tại Trường. Phương pháp giảng 

dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và các thiết bị thực tế tại cơ sở thực tập. Hướng 

dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên thực tập. Hướng dẫn, làm mẫu các nội 

dung thực tập tại cơ sở thực tập. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập, thực 

tập: 30%, báo cáo: 60%. Học phần học trước: Tự động hóa quá trình sản xuất 

(CD03632) 

CD03827. Thực hành lắp ráp mạch điện tử (1TC: 0 –1 – 2). Tổng quan về thiết kế mạch điện 

tử; Các linh kiện điện tử cơ bản; Quy trình lắp ráp mạch điện tử. 

CD03828. Thực tập gia công cơ khí (Tổng số tín chỉ lý thuyết 0-Tổng số tín chỉ thực hành 2-

Tổng số tín chỉ tự học 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Trang bị cho sinh viên những kỹ 

năng cơ bản nhất về gia công cơ khí. Các bài thực tập: Nguội; Lắp ráp; Rèn;  Hàn; 

Tiện; Phay ; Bào; Gia công trên máy CNC. Các bài thực tập có thể thay đổi cho phù 

hợp với điều kiện thực tế. 

CD03901. Thiết kế tủ điều khiển (Designing control box). (2TC: 1,5 – 0,5 – 4). Nội dung: Học 

phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo của tủ điều khiển trong 

công nghiệp. Biết cách thiết kế mạch bảo vệ, mạch điều khiển, mạch động lực trong tủ 

điều khiển của một dây chuyền sản xuất. Tên chương: Tổng quan về tủ điện và các 

biện pháp an toàn điện. Thiết bị trong tủ điều khiển. Quy trình thiết kế tủ điều khiển. 

Phương pháp giảng dạy: : Thuyết trình sử dụng máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử 

dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. Hướng dẫn, làm mẫu các nội 

dung thực hành tại phòng thí nghiệm. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập, 

thực hành, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: Không 

CD03902. PLC (Programable Logic Controler). (3TC: 2-1-6). Nội dung: Học phần nhằm trang 

bị cho sinh viên hiểu biết về phần cứng và phần mềm về PLC. Cách thức viết chương 

trình điều khiển bằng các phần mềm PLC S7 200 và PLC S7 300. Thực hành viết 

chương trình và chạy thử tại phòng thí nghiệm. Tạo ra sinh viên biết cách thiết kế bộ 

điều khiển khả lập trình cho một số quy trình công nghệ. Giúp cho sinh viên biết 

phương pháp tự thiết kế bộ điều khiển khả lập trình PLC. Tên chương: Giới thiệu 

chung về PLC; Bộ điều khiển khả lập trình PLC S7 200; Bộ điều khiển khả lập trình 

PLC S7 300; Một số ứng dụng của PLC trong việc thiết kế bộ điều khiển. Phương 

pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử dụng 

phương thức hỏi đáp với sinh viên phần bài tập. Hướng dẫn, làm mẫu các nội dung 
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thực hành tại phòng thí nghiệm. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, thực hành, 

kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: Kỹ thuật điện tử 2 (CD02619) 

CD03904. Kỹ thuật lập trình trong điều khiển (Engineering programming). (2TC: 1.5–0.5–

4). Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình C 

và ngôn ngữ lập trình C trong vi điều khiển.Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập trình và 

sử dụng ngôn ngữ C để lập trình một số ứng dụng thường gặp của vi điều khiển. Tên 

chương: Mô tả vắn tắt nội dung:  Khái niệm chung; Biến – Hằng – Kiểu dữ liệu và Các 

toán tử; Dòng điều khiển; Mảng – Con trỏ - Hàm; Lập trình C trong một số ứng dụng. 

Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, đàm thoại, luyện tập. Tăng cường sử dụng công 

nghệ thông tin trong giảng dạy. Dạy học giải quyết vấn đề. Phương pháp đánh giá: 

Tham gia: 10%, thực hành, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: không 

CD03905. Vi điều khiển và ứng dụng (Microcontroller and Application). (3TC: 2–1–6). Nội 

dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu trúc phần cứng của vi điều khiển; ghép 

nối vi điều khiển với thế giới thực; thiết kế phần mềm cho vi điều khiển. Trang bị cho 

sinh viên những kỹ năng trong thiết kế, chế tạo các mạch điều khiển sử dụng các họ vi 

điều khiển ; thiết kế phần mềm điều khiển. Tên chương: Giới thiệu về vi điều khiển; Vi 

điều khiển AVR và lập trình cho VĐK;  Lập trình cho vi điều khiển AVR (C cho 

AVR); Lập trình cho vi điều khiển AVR (C cho AVR); Giới thiệu các phần mềm 

chuyên dụng trong mô phỏng vi điều khiển; Thiết kế mạch điều khiển LED ma trận; 

Thiết kế mạch điều khiển hiển thị giá trị lên LCD; Hoạt động ngắt của vi điều khiển; 

Bộ định thời trên vi điều khiển AVR; Truyền thông với AVR; Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, đàm thoại, luyện tập. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong 

giảng dạy. Dạy học giải quyết vấn đề. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, thực 

hành, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần song hành: Kỹ thuật vi xử lý  

(CD03619) 

CD03906. Mô hình hóa và điều khiển (Modelling and Control). (2TC: 1,5–0,5–4). Nội dung: 

Về kiến thức sinh viên nắm được các mô hình điều khiển, phân tích và thiết kế các mô 

hình từ những bài toán cụ thể trong sản xuất và đời sống.Về kỹ năng giúp sinh viên thu 

thập, phân tích, xử lý số liệu để xây dựng mô hình hóa mô phỏng của một hệ điều 

khiển tự động. Tên chương: Khái niệm cơ bản về mô hình hoá hệ thống;  Mô hình hệ 

thống; Phương pháp mô phỏng; Phương pháp máy tính để mô hình hóa mô phỏng hệ 

điều khiển tự động; Mô phỏng hệ thống liên tục; Mô hình hóa các hệ ngẫu nhiên; Mô 

phỏng hệ thống hàng đợi; Ứng dụng Tool Ident trong matlab để xây dựng mô hình hóa 

mô phỏng hệ thống điều khiển tự động. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng 

máy chiếu và học cụ. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên phần bài 

tập. Hướng dẫn, làm mẫu các nội dung thực hành tại phòng thí nghiệm. Phương pháp 

đánh giá: Tham gia: 10%, bài tập, thực hành, kiểm tra giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học 

phần trước: không 

CD03909. Các phần mềm trong điều khiển (Automation Softwares). (2TC: 1-1–4). Nội dung: 

Học phần nhằm:  Trang bị cho sinh viên một số phần mềm chuyên dụng dùng thiết kế 

giao diện giám sát điều khiển và mô phỏng thiết kế các mạch điện – điện tử; Sinh viên 
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có thể sử dụng thành thạo các phần mềm trên để thiết kế các giao diện giám sát điều 

khiển và mạch in; Sinh viên có thể ứng dụng các phần mềm phục vụ các môn học khác 

và trong thực tế. Tên chương: Các phần mềm thiết kế giao diện; Các phần mềm mô 

phỏng và thiết kế mạch điện tử. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, đàm thoại, 

luyện tập. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Phương pháp 

đánh giá: Tham gia: 10%, thực hành: 30%, thi: 60%. Học phần trước: không 

CD03913. Kỹ thuật robot (Robotic). (3TC: 2.5–0.5–6). Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về robot bao gồm cấu trúc, động học robot, quỹ đạo chuyển 

động, điều khiển robot; sinh viên có thể tính toán các bài toán động học thuận - ngược 

robot; thiết lập được quỹ đạo chuyển động. Tên chương: Tổng quan về robot; Động học 

vị trí robot và động học vi sai;  Động lực học robot; Thiết kế quỹ  đạo chuyển động; Điều 

khiển chuyển động và điều khiển lực; Cơ cấu chấp hành và cảm biến trong robot. Phương 

pháp giảng dạy: Thuyết trình, đàm thoại, luyện tập. Tăng cường sử dụng công nghệ thông 

tin trong giảng dạy. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, thực hành: 30%, thi: 60%. 

Học phần trước: Lý thuyết điều khiển tự động 1 (CD02620) 

CD03917. Thực tập kỹ thuật TĐH 1 (Practice of Automation  Engineering 1). (8TC: 0–8–16). 

Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lắp ráp tủ điều 

khiển trong công nghiệp. Biết cách lắp ráp mạch bảo vệ, mạch điều khiển, mạch động 

lực trong tủ điều khiển , tủ phân phối của một dây chuyền sản xuất. Có kiến thức cơ 

bản về linh kiện điện tử, biết cách đo, cách đọc thông số của linh kiện và IC. Biết được 

các phương pháp và kỹ thuật hàn linh kiện.Có thể sử dụng một số phần mềm để thiết 

kế mạch điện tử. Nắm được các phương pháp chế tạo mạch in.Có trình độ để thiết kế 

và gia công mạch in. Có khả năng nhận biết các linh kiện điện tử trong thực tế, có kỹ 

năng sử dụng các dụng cụ gia công mạch in. Kỹ năng ứng dụng thành thạo một số 

phần mềm thiết kế mạch in, kỹ năng gia công mạch in.Kỹ năng phân tích đánh giá và 

sửa chữa mạch điện tử. Tên chương: Tổng quan về lắp ráp tủ điện và các biện pháp an 

toàn điện. Thiết bị trong tủ điều khiển.Quy trình lắp ráp tủ điều khiển. Tổng quan về 

thiết kế mạch điện tử. Các linh kiện điện tử cơ bản. Quy trình lắp ráp mạch điện tử. 

Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và các thiết bị thực tế tại cơ 

sở thực tập. Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên thực tập. Hướng 

dẫn, làm mẫu các nội dung thực tập tại cơ sở thực tập. Phương pháp đánh giá: Tham 

gia: 10%, bài tập, thực tập: 30%, báo cáo: 60%. Học phần học trước: Thiết kế tủ điều 

khiển (CD03901) 

CD03918. Thực tập kỹ thuật TĐH 2 (Practice of Automation  Engineering 2). (8TC: 0–8–16).  

Nội dung: Sinh viên hiểu được các kiến thức về sự nguy hiểm của dòng điện, các biện 

pháp cấp cứu người khi bị điện giật. Thiết kế an toàn điện cho các công trình điện, nhà 

máy sản xuất. Giúp cho sinh viên ngành điện nắm bắt được mục đích, yêu cầu, các 

phương pháp phát hiện cũng như biện pháp khắc phục sự cố và tính toán sửa chữa máy 

điện quay, máy biến áp, khí cụ điện. Thực hiện tốt bài toán sửa chữa máy điện quay, 

máy biến áp và khí cụ điện. Có khả năng phân tích, lập luận đề đưa ra giải pháp hợp lý 

đảm bảo an toàn cho người và thiết bị điện. Phân tích các dạng số đồ an toàn hệ thống 

điện. Tên chương: Khái niệm về an toàn khi tiếp xúc với dòng điện; Phân tích mạng 
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điện theo quan điểm an toàn; Các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn; Biện pháp tổ 

chức quản lý đảm bảo an toàn. Những vấn đề chung về công tác sửa chữa thiết bị điện; 

Sửa chữa máy điện quay; Sửa chữa máy biến áp; Sửa chữa khí cụ điện. Phương pháp 

giảng dạy: Thuyết trình sử dụng máy chiếu và các thiết bị thực tế tại cơ sở thực tập. 

Hướng dẫn, sử dụng phương thức hỏi đáp với sinh viên thực tập. Hướng dẫn, làm mẫu 

các nội dung thực tập tại cơ sở thực tập. Phương pháp đánh giá: Tham gia: 10%, bài 

tập, thực tập: 30%, báo cáo: 60%. Học phần song hành: Thực tập kỹ thuật TĐH 1 

(CD03917) 

CD03919. Thực tập kỹ thuật HTĐ 1 (Practice of power system technique 1). (8TC: 0–8–16). 

Tập huấn an toàn; Tìm hiểu lý thuyết về các vấn đề liên quan trong công tác sửa chữa 

thiết bị điện, vận hành máy điện, lắp đặt mạng điện hạ áp; Phương pháp và thực hành 

sửa chữa các thiết bị điện như quạt, động cơ, máy biến áp loại nhỏ hoặc các thiết bị 

hiện có thực tế tại cơ sở; Phương pháp và thực hành lắp đặt các thiết bị điện công trình, 

mạng điện hạ áp. Học phần học trước: CD03716 – Sửa chữa thiết bị điện. 

CD03920.  Thực tập kỹ thuật HTĐ 2 (Practice of power system technique 2). ((8TC: 0–8–16). 

Tập huấn an toàn; Tìm hiểu lý thuyết về các vấn đề liên quan trong công tác sửa chữa 

thiết bị điện nâng cao, vận hành máy điện, thi công lắp đặt, mạng lưới điện, đường dây 

và trạm biến áp; Phương pháp và thực hành sửa chữa các thiết bị điện nâng cao, máy 

biến áp lực hoặc các công việc đang triển khai tại cơ sở phù hợp với chuyên ngành hệ 

thống điện; Phương pháp và thực hành lắp đặt các thiết bị điện công trình, dây chuyền 

sản xuất, thi công đường dây trên không, đường cáp, trạm biến áp hoặc các công việc 

đang triển khai có tại cơ sở phù hợp với chuyên ngành hệ thống điện. Học phần học 

trước: CD03745 – Cung cấp điện. 

CD03921. Thực tập nghề nghiệp HTĐ (Practice in Building & Executing Electrical 

Construction). (8TC: 0–8–16). Tập huấn an toàn; Tìm hiểu về cơ sở thực tập; Thực 

tập thiết kế thi công công trình điện; (Tổng hợp: Thi công, lập bản vẽ kỹ thuật thi 

công; Thuyết minh; Dự toán công trình). Học phần học trước: CD03920   – Thực tập 

kỹ thuật HTĐ 2. 

CD03922. Thực tập kỹ thuật cơ khí chăn nuôi (Practice of Engineering in animal 

production). (6TC: 0-6-12).  Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị trong 

cơ khí hóa các chuồng trại chăn nuôi: hệ thống thu dọn phân, hệ thống thông gió trong 

chuồng chăn nuôi, thiết bị thu trứng, máy ấp trứng gia cầm, dây chuyền chế biến thức 

ăn cho gia súc, thiết bị vắt sữa bò. Học phần học trước: Cơ khí chăn nuôi 

CD03923. Thực tập kỹ thuật Máy thu hoạch (Pratice of Havasting Machinery). (6TC: 0-6-

12).  Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy Máy thu hoạch lúa; Vận hành, sửa chữa, bảo 

dưỡng máy làm sạch và phân loại hạt; Máy thu hoạch ngô; Máy thu hoạch cây có củ; 

Máy thu hoạch chè Học phần học trước: Máy thu hoạch 1 

CD03924. Thực tập kỹ thuật Máy canh tác (Pratice of Cultivation Machinery 1). (6TC: 0-6-

12).  Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy làm đất; Máy gieo hạt, máy trồng cây, máy 

cấy ; Máy chăm sóc cây trồng. Học phần học trước: Máy canh tác 1. 
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CD03925. Thực tập kỹ thuật máy thực phẩm 1 (Food Processing Machine Practice 1). (6TC : 

0 – 6 – 12 ). Nội dung: Học nội quy, quy chế và an toàn tại cơ sở thực tập; Tìm hiểu 

đặc điểm và yêu cầu đối với nguyên liệu; Mô tả qui trình sản xuất; Mô tả nguyên lý 

cấu tạo và hoạt động của hệ thống máy trong cơ sở; Nguyên tắc vận hành và cách điều 

chỉnh các thông số kỹ thuật của máy trong quá trình sản xuất; Những hư hỏng thường 

gặp trong quá trình sử dụng máy, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; Phương pháp 

kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm sau sơ chế chế biến; Viết báo cáo thực tập 

và bảo vệ kết quả thực tập. 

CD03926. Thực tập kỹ thuật máy thực phẩm 2 (Food Processing Machine Practice 2). (10TC 

: 0 – 10 – 20 ). Học nội quy, quy chế và an toàn tại cơ sở thực tập; Tìm hiểu đặc điểm 

và yêu cầu đối với nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất; Mô tả qui trình công nghệ 

chế biến; Mô tả nguyên lý cấu tạo và hoạt động của hệ thống máy chế biến; Nguyên 

tắc vận hành và cách điều chỉnh các thông số kỹ thuật của máy trong quá trình sản 

xuất; Những hư hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng máy, nguyên nhân và biện 

pháp khắc phục; Phương pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm sau chế biến; 

Viết báo cáo thực tập và bảo vệ kết quả thực tập. 

CD03927. Thực tập chế tạo máy (Manufacturing Practice)  (6TC : 0 - 6 - 12). Học nội quy, 

quy chế và an toàn tại cơ sở thực tập; Nghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ, dây 

chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, dụng cụ, tại cơ sở thực tập; Phân tích tình trạng 

trang thiết bị của dây chuyền sản xuất; Thực hành chuyên môn được cụ thể hoá đối với 

từng cơ sở thực tập dựa vào điều kiện thực tế của cơ sở đó, tập trung vào một hoặc một 

số trong các nội dung sau: Công nghệ chế tạo chi tiết máy; Kỹ thuật lắp ráp máy/bộ 

phận máy; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy; Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản 

xuất cơ khí. Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ kết quả đợt thực tập. Học phần học trước: 

Thực tập gia công cơ khí 

CD03928. Thực tập kỹ thuật 1 (Engineering practice 1). (8TC: 0–8–16). Học nội quy, quy chế 

và an toàn tại cơ sở thực tập; Nghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ, dây chuyền sản 

xuất, máy móc thiết bị, dụng cụ, tại cơ sở thực tập; Phân tích tình trạng trang thiết bị 

của dây chuyền sản xuất; Thực hành chuyên môn được cụ thể hoá đối với từng cơ sở 

thực tập dựa vào điều kiện thực tế của cơ sở đó, tập trung vào một hoặc một số trong 

các nội dung sau: Công nghệ chế tạo chi tiết máy; Kỹ thuật lắp ráp máy/bộ phận máy; 

Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy; Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất cơ khí. 

Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ kết quả đợt thực tập. 

CD03929. Thực tập kỹ thuật 2 (Engineering practice 2). (10TC: 0-10-20). Học nội quy, quy 

chế và an toàn tại cơ sở thực tập; Nghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ, dây 

chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, dụng cụ, tại cơ sở thực tập; Phân tích tình trạng 

trang thiết bị của dây chuyền sản xuất; Thực hành chuyên môn được cụ thể hoá đối với 

từng cơ sở thực tập dựa vào điều kiện thực tế của cơ sở đó, tập trung vào một hoặc một 

số trong các nội dung sau: Công nghệ chế tạo chi tiết máy; Kỹ thuật lắp ráp máy/bộ 

phận máy; Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy; Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản 

xuất cơ khí. Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ kết quả đợt thực tập. 
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CD03930. Thực tập kỹ thuật động lực 1 (Professional Engineering Practice 1). (10TC: 0-10–

20). Mô tả vắn tắt nội dung: Tham quan cơ sở thực tập, phổ biến nội quy, giới thiệu 

nhân sự, trang thiết bị, dụng cụ. chẩn đoán và sửa chữa ô tô, bảo dưỡng ô tô. 

CD3931. Thực tập kỹ thuật động lực 2 (8TC: 0 –8 –16). Mô tả vắn tắt nội dung: Tham quan cơ 

sở thực tập, phổ biến nội quy, giới thiệu nhân sự, trang thiết bị, dụng cụ. chẩn đoán và 

sửa chữa ô tô, bảo dưỡng ô tô 

CD03934. Thực tập nghề nghiệp cơ điện tử (1TC: 0 –1 - 2). Mô tả vắn tắt nội dung: Học nội 

quy, quy chế và an toàn tại cơ sở thực tập;Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống cơ điện 

tử ;Nhận dạng và bước đầu tìm hiểu quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất, máy 

móc thiết bị, dụng cụ, tại cơ sở thực tập; Nhận dạng hệ thống và thiết bị cơ điện tử. 

Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ kết quả đợt thực tập. 

CD03935. Thực tập kỹ thuật cơ điện tử 1 (6TC:0 – 6 – 12). Học nội quy, quy chế và an toàn tại 

cơ sở thực tập; Chức năng, quan hệ của các thành phần trong hệ thống cơ điện tử; Gia 

công các bộ phận cơ khí, lắp ráp các cụm chi tiết và các thiết bị thành phần vào hệ 

thống cơ điện tử; Lắp đặt và kiểm tra các hệ thống khí nén và thủy lực, hệ thống điều 

khiển điện khí nén và thủy lực; Lắp đặt, cài đặt và kiểm tra các hệ thống kênh truyền 

và mạng truyền thông cơ điện tử; Phân tích và lắp ráp mạch điện điều khiển hệ thống 

cơ thủy lực; Tháo lắp, điều chỉnh, bảo dưỡng cho từng cụm chi tiết hoặc một thiết bị 

cơ điện tử đơn giản;Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ kết quả đợt thực tập. 

CD03936. Thực tập kỹ thuật cơ điện tử 2 (6TC: 0 – 6 – 12). Nội quy, quy chế cơ sở sản xuất; 

Phương pháp kiểm soát quy trình làm việc, giám sát và đánh giá kết quả theo các tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng; Phương pháp xây dựng quy trình vận hành, kế hoạch bảo 

dưỡng sửa chữa các hệ thống cơ điện tử; Mạch điều khiển hệ thống cơ điện tử; Lắp đặt 

mạch điều khiển hệ thống cơ điện tử; Lập trình điều khiển hệ thống cơ điện tử;  Vận 

hành chương trình điều khiển hệ thống cơ điện tử. 

CD03937. Vi điều khiển và ứng dụng (3TC: 2 – 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Giới thiệu về vi 

điều khiển; Vi điều khiển AVR và lập trình cho VĐK;  Lập trình cho vi điều khiển 

AVR (C cho AVR); Lập trình cho vi điều khiển AVR (C cho AVR); Giới thiệu các 

phần mềm chuyên dụng trong mô phỏng vi điều khiển; Thiết kế mạch điều khiển LED 

ma trận; Thiết kế mạch điều khiển hiển thị giá trị lên LCD; Hoạt động ngắt của vi điều 

khiển; Bộ định thời trên vi điều khiển AVR; Truyền thông với AVR;  

CD03981. Thực tập công nhân xây dựng (Worker Civil Engineering Practice) ((12TC: 0–12–

24). Thực hiện các công việc chủ yếu trong thi công công trình dân dụng và công 

nghiệp như công tác đất; công tác xây gạch đá; công tác ván khuôn; công tác cốt thép; 

công tác đổ bê tông cốt thép toàn khối; công tác lắp ghép và công tác hoàn thiện. 

CD04982. Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Tổng quan tài liệu về hướng 

nghiên cứu (tính toán thiết kế và tổ chức thi công một công trình xây dựng dân dụng 

hoặc công nghiệp...); Tính toán, thiết kế một số hạng mục, kết cấu chính chính hoặc 

Lập biện pháp và tổ chức thi công một số hạng mục công trình...); Viết báo cáo khóa 

luận tốt nghiệp.  
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CD04912. Đồ án tốt nghiệp (10TC: 0  – 10 – 20). Chuẩn bị đề cương chi tiết; Tổng quan tài liệu 

về nội dung nghiên cứu; Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo luận; 

Hoàn thành đồ án tốt nghiệp.  

CD04984 . Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Chuẩn bị đề cương chi tiết; 

Tổng quan tài liệu về hướng nghiên cứu về tự động hóa quá trình; Thiết kế hệ thống 

điều khiển và triển khai; Khảo nghiệm; Kết quả và thảo luận; Hoàn thành đồ án tốt 

nghiệp.  

 

CD04985 . Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Đề cương khóa luận tốt 

nghiệp. Cơ sở lý thuyết của đề tài. Khảo sát, điều tra và tổng hợp số liệu. Tính toán, 

phân tích, đánh giá và thảo luận kết quả. Hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Học phần học 

trước: CD03921 - Thực tập nghề nghiệp HTĐ.   

CD04986. Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Tổng quan về vấn đề nghiên 

cứu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Hoàn thiện báo cáo và 

bảo vệ. Học phần học trước: Thực tập kỹ thuật 2. 

CD04987. Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Tổng quan về vấn đề nghiên 

cứu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Nghiên cứu thực nghiệm hoặc tính toán 

thiết kế và chế tạo chi tiết máy, máy hoặc bảo trì và sửa chữa chi tiết máy, máy; Kết 

quả nghiên cứu; Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ.  

CD04988. Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC : 0 – 10 – 20 ). Tình hình sản xuất và 

cơ lý tính nguyên vật liệu; Quy trình công nghệ bảo quản chế biến; Trang thiết bị phục 

vụ cho quy trình sản xuất; Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Nghiên cứu thực 

nghiệm hoặc tính toán thiết kế máy thực phẩm. Viết báo cáo khóa luận tốt nghiệp. 

CD04989. Đồ án tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Học nội quy, quy chế và an 

toàn tại cơ sở thực tập. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu đối với đối tượng, tập quán và 

nhu cầu canh tác nông nghiệp; Thiết kế, chế tạo các máy nông nghiệp; Khảo nghiệm 

máy để đánh giá khả năng làm việc của máy nông nghiệp; Những hư hỏng thường gặp 

trong quá trình sử dụng máy, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; Phương pháp kiểm 

tra và đánh giá chất lượng sản phẩm sau chế tạo; Viết báo cáo thực tập. Học phần học 

trước: Thực tập chế tạo máy. 

CN03507. Chăn nuôi cơ bản (Principle of Animal Production). (2TC: 1,5–0,5-4). HP gồm lý 

thuyết về ngành chăn nuôi, trong nước và trên thế giới; Nguồn gốc, đặc điểm, sức sản 

xuất và công tác giống vật nuôi; Sinh lý tiêu hóa và sinh lý sinh sản gia súc; Dinh 

dưỡng và thức ăn của vật nuôi. Học phần học trước: Không 

CP02024. Hóa học thực phẩm (Food Chemistry). (3TC: 2-1-6). Nước và các chất khoáng trong 

thực phẩm; Protein thực phẩm; Glucid thực phẩm; Lipid thực phẩm; Các chất có 

nguồn gốc thứ cấp và chất độc có trong nông sản thực phẩm; Chất màu và chất thơm. 
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KQ02014. Nguyên lý kế toán (Principles of Accouting). (3TC: 3-0-6). Bản chất và đối tượng của 

hạch toán kế toán; Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán (Báo cáo tài chính); Phương 

pháp tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá;  Lập chứng từ và kiểm kê.  

KQ02209. Quản trị doanh nghiệp (Corporation Management). (3TC: 3-0-6). Đối tượng, 

nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; Các loại hình doanh nghiệp; Phương 

hướng sản xuất kinh doanh,quy mô doanh nghiệp và quy hoạch trong các doanh 

nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; Quản trị các yếu tố vật chất 

và lao động trong doanh nghiệp; Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp; Tiêu thụ và 

phân phối sản phẩm trong doanh nghiệp; Hạch toán và phân tích kinh doanh trong 

doanh nghiệp. 

KQ03107. Marketing căn bản 1 (Basics of Marketing 1). (2TC: 2-0-4). Tổng quan về marketing; 

Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; Môi trường marketing; Nghiên cứu hành vi 

khách hàng; Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị hàng hoá; 

Chiến lược sản phẩm; Chiến lược giá cả hàng hóa; Chiến lược phân phối hàng hóa; Chiến 

lược xúc tiến hỗn hợp; Tổ chức bộ máy marketing của doanh nghiệp. 

KQ03205. Quản lý đầu tư kinh doanh (Business Investment Management). 02TC (2-0-4). 

Tổng quan về dự án đầu tư kinh doanh; Xác định dự án đầu tư kinh doanh; Lập kế 

hoạch dự án đầu tư kinh doanh; Quản lý thời gian và tiến độ dự án; Quản lý nguồn lực 

đầu tư kinh doanh; Quản lý chi phí dự án đầu tư kinh doanh; Quản lý chất lượng và rủi 

ro dự án; Giám sát và đánh giá dự án đầu tư kinh doanh. 

KQ03339. Kế toán doanh nghiệp xây lắp (Accounting for Construction Business). (2TC: 2-0-4). 

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp; Kế toán các yếu tố của quá trình 

sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp; Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản 

phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp xây lắp.  

KT02002. Kinh tế vĩ mô I (Macroeconomics I). (3TC: 3-0-6). Đại cương về kinh tế học; Khái quát 

về kinh tế học vĩ mô; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; Tổng cầu và chính sách tài 

khóa; Tiền tệ và chính sách tiền tệ; Tổng cung và chu kỳ kinh doanh; Thất nghiệp và lạm 

phát. 

KT02005. Nguyên lý kinh tế nông nghiệp (03: 03-0-06; 90). Học phần bao gồm 8 chương lý 

thuyết, bao gồm: Giới thiệu về nông nghiệp và những đặc điểm của nông nghiệp; Các 

tổ chức kinh tế trong nông nghiệp; Kinh tế nguồn lực trong nông nghiệp; Nguyên tắc 

kinh tế trong nông nghiệp; Cung và cầu trong nông nghiệp; Marketing trong nông 

nghiệp; Thương mại trong nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp bền vững. Sinh viên 

thực hành phân tích thực trạng quản lý và sử dụng nguồn lực trong nông nghiệp 

(Chương 3); Ứng dụng lý thuyết ra quyết định vào thực tiễn, quản lý rủi ro trong sản 

xuất một loại sản phẩm nông nghiệp (Chương 4). 

KT03019. Kinh tế các ngành sản xuất (Production Sectoral Economics) (3TC: 3-0-6). Giới thiệu 

tổng quan về kinh tế các ngành sản xuất và các vấn đề kinh tế đặt ra trong các ngành sản 

xuất; Phân tích các loại hình tổ chức kinh tế trong các ngành sản xuất và các loại nguồn 
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lực sử dụng trong các ngành sản xuất; Đánh giá các phương án rá quyết định trong sản 

xuất, tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm; Phân tích định hướng, mục tiêu và giải 

pháp phát triển bền vững các ngành sản xuất. 

KT03031. Quản lý dự án (Project Management). (3TC: 3-0-6). Các vấn đề chung của quản lý dự 

án; Chuẩn bị dự án; Quản lý thực hiện dự án; Quản lý kết thúc dự án.  

KT03048. Lập và phân tích dự án đầu tư (Investment Project Design and Analysis). (3TC: 3-

0-6). Nghiên cứu các vấn đề mang tính phương pháp luận kinh tế; Cung cấp kiến thức 

về việc xem xét những vấn đề lý luận chung về các hoạt động đầu tư, chu kỳ của dự án 

đầu tư; Trình tự các giai đoạn trong quá trình chuẩn bị một dự án; Nội dung và phương 

pháp phân tích các khía cạnh trong quá trình soạn thảo dự  án như: phân tích về môi 

trường đầu tư, phân tích thị trường, phân tích công nghệ kỹ thuật, phân tích tài chính, 

phân tích hiệu quả kinh tế xã hội; Các giai đoạn của dự án: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện 

đầu tư và vận hành khai thác các kết quả đầu tư. 

ML01007. Xã hội học đại cương 1 (2TC: 2 – 0 – 4). Quá trình hình thành và phát triển của xã 

hội học; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm xã hội và thiết chế xã 

hội.  

ML01020.  

ML01021. 

ML01022. 

ML01005. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology). (2TC: 2 – 0 - 4). Đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, qúa 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 

dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con 

đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt 

Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới. Học phần học trước: 

ML01009. Pháp luật đại cương (Introduction to Laws). (2TC: 2-0-4). Một số vấn đề lý luận cơ 

bản về Nhà nước và Pháp luật; Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; 

Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung 

cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

ML03047. Luật đầu tư (Investment law) (2TC: 2 - 0 - 4). Môn Luật Đầu tư gồm 5 chương: 

Chương 1. Quản lý nhà nước về đầu tư; Chương 2. Nhà đầu tư; Chương 3. Địa bàn và 

lĩnh vực đầu tư; Chương 4. Các biện pháp bảo đảm và hỗ trợ đầu tư; Chương 5. Hình 

thức đầu tư. 
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MT01001. Hóa học đại cương (General chemistry). (2 TC: 1,5-0,5-4). Cấu tạo nguyên tử, phân 

tử; Nhiệt động học; Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học; Dung dịch và các tính chất 

của dung dịch; Điện hóa học; Hóa keo. Học phần học trước: không. 

MT02011. Quản lý môi trường (2TC: 2-0-4). Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở 

khoa học của công tác quản lý môi trường; Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường; Các công cụ trong quản lý môi trường; Quản lý môi trường đô thị và khu công 

nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. 

MT02038 Tên học phần: Môi trường và Con người (Tổng số tín chỉ 02TC: Tổng số tín chỉ lí 

thuyết: 2 TC – Tổng số tín chỉ thực hành: 0 TC – Tổng số tín chỉ tự học: 4TC). 

Mô tả vắn tắt nội dung:  (1) Giới thiệu về khoa học môi trường; (2) Các nguyên lý cơ 

bản của sinh thái học và khoa học môi trường; (3) Dân số học và sự phát triển dân số; 

(4) Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người; (5) Tài nguyên thiên 

nhiên; (6) Các vấn đề ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.  

MT03013. Kỹ thuật xử lý khí thải và chất thải rắn (3TC: 3-0-6). Các biện pháp công nghệ/ thiết bị 

xử lý các chất ô nhiễm dạng aerosol; Các biện pháp công nghệ/ thiết bị xử lý khí ô nhiễm 

SO2; Các biện pháp công nghệ/ thiết bị xử lý khí ô nhiễm NOx; Các nguyên tắc và cơ sở 

lựa chọn các giải pháp thông gió; Nội dung quản lý chất thải rắn tổng hợp; Các thành 

phần và tính chất của chất thải rắn; Cơ sở lý thuyết và tính toán kỹ thuật xử lý chất thải 

rắn. 

NH03090. Trồng trọt cơ bản. (2TC: 1,5-0,5-4). Giới thiệu đại cương về cây trồng; các yếu tố khí 

hậu và cây trồng; đất trồng trọt,  phân bón và kỹ thuật sử dụng phân bón; Khái niệm về hệ 

thống cây trồng và luân canh canh cây trồng; dịch hại cây trồng và biện pháp phòng trừ. 

Học phần học trước: Không. 

QS01001. Giáo dụng quốc phòng 1 (National defense education 1). (3TC: 3-0-6). Đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh; Quan điểm của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết 

hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Nghệ thuật 

quân sự Việt Nam. 

QS01002. Giáo dụng quốc phòng 2 (National defense education 2). (2TC: 2-0-4). Phòng chống 

chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách 

mạng Việt Nam; Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; Xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp 

quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Một số nội 

dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân 

tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an 

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc. 
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QS01003. Giáo dụng quốc phòng 3 (National defense education 3). (3TC: 2-1-6). Đội ngũ đơn vị 

và ba môn quân sự phối hợp; Sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Giới thiệu một số loại vũ 

khí bộ binh; Thuốc nổ; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp cứu ban đầu vết thương 

chiến tranh; Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; Kỹ thuật bắn súng tiểu 

liên AK (CKC). 

SN00010. Tiếng Anh Bổ trợ (An Introduction to CEFR-based Tests). (1TC: 1 – 0 - 2). Học 

phần giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với sinh viên Học viện 

Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); Section B - Listening 

(Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài 

thi năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu.  

SN00011. Tiếng Anh 0  (English 0). (2TC: 2 - 0 - 4) Nội dung học phần gồm các phần thực hành 

kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và giới thiệu từ vựng, ngữ pháp gắn với chủ đề bài 

học: làm quen và giới thiệu bản thân, kể về công việc hàng ngày, cùng đi mua sắm, kể 

về gia đình. Sinh viên sử dụng vốn từ vựng đã học và cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại 

đơn, “there is/are” và các tính từ sở hữu/ đại từ sở hữu để luyện các câu giao tiếp, nghe 

hiểu đoạn hội thoại đơn giản và viết các đoạn ngắn trong tình huống gắn với chủ đề bài 

học. Học phần học trước: không 

SN01016. Tâm lý học đại cương (Introdution to Psychology). (2TC: 2 – 0; 4; 90).  Học phần 

cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Tâm lý học như đối tượng, nhiệm 

vụ của tâm lý học; bản chất của tâm lý người; các cơ sở tự nhiên cơ sở xã hội của tâm 

lý; sự hình thành tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức; đời sống tình cảm và nhân cách 

của con người.  

SN01032. Tiếng Anh 1 (English 1). (3TC: 2 - 1 - 6) Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản 

về câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên với thì hiện tại đơn,trạng từ chỉ tần 

suất, danh động từ, câu so sánh, các động từ khuyết thiếu như can và can’t, must và 

have to; cung cấp lượng từ vựng cần  thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày về các chủ 

điểm quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. 

Môn học rèn cách phát âm, luyện trọng âm câu, ngữ điệu trong câu hỏi; rèn và phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết liên quan đến các chủ đềcông việc, kỳ nghỉ, 

thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. Học phần tiên quyết : Tiếng Anh 0 

SN01033- Tiếng Anh 2 (English 2) (3 TC: 2-1; 6; 135): Học phần gồm 10 bài;  Unit 6. Good 

luck, bad luck: Sử dụng mẫu câu thời quá khứ đơn, các cụm với “get”, từ vựng về may 

mắn xui xẻo nói và nghe về chủ đề may mắn, xui xẻo; đọc hiểu 1 bài báo về một tên 

trộm may mắn và 1 bài đọc về lịch sử và sự phát triển của sổ xố; viết 1 câu chuyện về 

may mắn/ xui xẻo; Unit 7. My favorite things: Sử dụng mẫu câu thời hiện tại hoàn 

thành và từ vựng về đồ vật để nói và nghe về đồ vật mà mọi người sưu tầm, các sở 

thích sưu tầm đồ vật; đọc hiểu bài báo về những người sưu tầm đầy đam mê; phát triển 

kỹ năng nghe/ đọc đoán trước nội dung của bài dựa vào tiêu đề, sử dụng hợp lý các 

trạng từ chỉ mức độ really, very, so trong giao tiếp; viết đoạn văn mô tả đồ vật yêu 
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thích; Unit 8. Memorable experiences: Sử dụng thời quá khứ đơn và tiếp diễn để nói và 

kể về cảm giác, các kỷ niệm tuổi thơ, tai nạn; đọc hiểu và viết đoạn văn về những trải 

nghiệm đáng nhớ; Unit 9. I love chocolate: Sử dụng các mẫu câu bị động và từ vựng 

liên quan đến chủ để ăn uống nói và nghe về công thức nấu ăn, dùng các cụm từ chỉ 

lượng và các từ like, such as, for example; đọc hiểu bài viết về Sô cô la; viết một bài 

viết về món ăn/ đồ uống nào đó; Unit 10. How can we help? Sử dụng các đại từ làm 

tân ngữ và các mẫu động từ hợp lý, các vốn từ về thảm hoạ tự nhiên trong nói và nghe 

về chủ đề giúp đỡ người khác, công tác từ thiện; đọc hiểu bài báo về các mục đích của 

việc tái chế và các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới; viết kế hoạch về những việc làm 

từ thiện. Học phần tiên quyết: Có 

SN03012. Tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện (2TC: 2 – 0 - 4). Engineering - what‘s it all about 

(Giới thiệu khóa học chuyên ngành Cơ điện); Engineering Materials (Kỹ thuật, các vấn 

đề của kỹ thuật, các vật liệu kỹ thuật, phân loại các vật liệu chất liệu); Mechanism (Các 

cơ cấu, nguyên lý hoạt động của cá cơ cấu đơn giản, các thuật ngữ kỹ thuật); Forces in 

egineerings (Các loại lực trong kỹ thuật, phân loại các loại lực); Electric motor (động 

cơ điện, miêu tả chức năng của động cơ).  

TH01002. Vật lý đại cương A (General Physics A). (3TC: 2-1-6). Cơ học chất điểm và vật rắn, cơ 

học chất lỏng, dao động và sóng cơ. Hệ nhiệt động; Các nguyên lý nhiệt động lực học; 

Trạng thái lỏng, sự chuyển pha; Điện Học viện tĩnh, từ Học viện, các định luật Faraday; 

Các phương trình Maxwell, Học viện điện từ, sóng điện từ. Học phần học trước: Không  

TH01004. Giải tích 1 (3TC: 3 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 4 chương với các 

nội dung: . Hàm một biến số, giới hạn và tính liên tục của hàm một biến; Đạo hàm của 

hàm một biến và ứng dụng; Phép tính tích phân của hàm một biến; Chuỗi số và chuỗi 

hàm số 

TH01005. Giải tích 2 (Analysis 2). (3TC: 3 – 0 – 6). Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về giải tích để giải các bài toán liên quan đến hàm nhiều biến, đạo hàm và vi phân của 

hàm nhiều biến, cực trị của hàm nhiều biến; Tích phân bội hai, tích phân bội ba và ứng 

dụng; Phương trình vi phân cấp 1 và phương trình vi phân cấp 2. 

TH01006. Đại số tuyến tính (Linear Algebra). (3TC: 3-0-6). Học phần cung cấp các kiến thức về 

ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính và 

một số ứng dụng trong kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Tên chương: Ma trận - định thức - hệ 

phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ trên Học viện số thực; Ánh xạ tuyến tính... 

Học phần học trước:Không 

TH01007. Xác suất thống kê (3TC: 3-0-6).  Học phần gồm 6 chương với nội dung: Thống kê mô 

tả; Xác suất; Biến ngẫu nhiên; Ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê; 

Tương quan và hồi quy.  

TH01009. Tin học đại cương (Introduction to Informatics). (2TC: 1,5 – 0,5 – 4). Giới thiệu 

chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy tính và hệ điều hành; Mạng máy 

tính và Internet; Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin; MS Word và MS 

PowerPoint; MS Excel. 
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TH01023. Toán rời rạc (Discrete Mathematics). (3TC: 3-0-6). Tổ hợp, các bài toán tổ hợp cơ bản; 

Lý thuyết đồ thị: khái niệm cơ sở; Một số đồ thị đặc biệt và ứng dụng; Toán logic: Hàm 

đại số lôgic: dạng hội và dạng tuyển chuẩn tắc; Một số khái niệm về đại số Boole. Học 

phần học trước: Đại số tuyến tính. 

TH01026. Phương pháp tính. (Numerical methods). (3TC: 3-0-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Số 

xấp xỉ và sai số; Giải gần đúng phương trình một ẩn; Giải gần đúng hệ phương trình 

đại số tuyến tính; Nội suy đa thức và phương pháp bình phương bé nhất; Tính gần 

đúng đạo hàm và tích phân xác định; Giải gần đúng phương trình vi phân thường. Học 

phần học trước: Giải tích 1. 

TH02003. Toán rời rạc (Discrete mathematics). (3TC: 3-0-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học 

phần trình bày các vấn đề của Lý thuyết tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và một số khái niệm 

cơ bản về Toán Logic; Bao gồm nhiều bài tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy 

toán học và vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào một số bài toán thực tế. Học phần 

trước: Đại số tuyến tính. 

TH02009. Phương pháp tính. (Numerical methods). (3TC: 3-0-6). Số xấp xỉ và sai số; Giải gần 

đúng phương trình một ẩn; Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy 

đa thức và phương pháp bình phương bé nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân 

xác định; Giải gần đúng phương trình vi phân thường. Học phần học trước: Giải tích 

1. 

TH02012. Logic mờ và ứng dụng. (Fuzzy logic and applications). (2TC: 1,5 - 0,5 - 4). Nghiên 

cứu một số kiến thức cơ bản về lý thuyết tập mờ, logic mờ như: số mờ, quan hệ mờ, 

biến ngôn ngữ và cơ chế suy diễn mờ; Trình bày một số ứng dụng của logic mờ trong 

suy diễn mờ, hệ chuyên gia và điều khiển mờ. Học phần học trước: Toán rời rạc. 

TH02032. Phân tích số liệu (Data Analysis). (2TC: 2-0-4). Không gian thực Rn, cơ sở, số chiều, 

đổi cơ sở, khoảng cách trong Rn; Mô hình phân tích phương sai một nhân tố, mô hình 

phân tích phương sai hai nhân tố trong các Học viện hợp để ý và không để ý tới tương 

tác; Mô hình hồi quy một và nhiều chiều, đánh giá các hàm hồi quy; Mô hình phân tích 

thành phần chính trên không gian các cá thể và không gian các biến; Mô hình phân tích 

phân loại trên không gian các cá thể, không gian các biến và các ứng dụng. Học phần 

học trước: Xác suất thống kê 

TH03007. Xử lí tín hiệu số. (Digital signal processing). (2TC: 2,0 - 0,0 -4). Khái quát về các hệ 

thống số; Các dạng tín hiệu số và kỹ thuật biểu diễn, biến đổi; Tín hiệu và hệ thống rời 

rạc trong miền Z; Phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền tần số; Biến đổi chuỗi 

Fourier rời rạc (DFT) và biến đổi Fourier nhanh (FFT). Học phần học trước: Kỹ thuật 

số. 

TH03013. Trí tuệ nhân tạo. (Artificial intelligence). (3TC: 2,5 - 0,5 - 6). Giới thiệu về khoa học 

Trí tuệ nhân tạo; Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm; Biểu diễn tri thức và xử lý tri thức; 

Lập luận; Giới thiệu một số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến – học máy (Mạng nơron, 

giải thuật di truyền). Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. 
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TH03015. Tương tác người-máy và giao diện đồ họa (Human–Computer interaction and 

Graphical user interface). (2TC: 2 – 0 – 4). Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về 

tương tác người–máy gồm: Tổng quan về tương tác người–máy; Tâm lý nhận thức của 

con người và nhân tố máy tính trong tương tác người–máy; Các mô hình và các dạng 

tương tác người–máy; Các nguyên tắc chính trong thiết kế giao tiếp người–máy; Quy 

trình xây dựng hệ tương tác người–máy; Thiết kế giao diện tương tác người–máy. 

TH03219. Nguyên lý truyền thông không dây (Principles of wireless communication) (3TC: 

3-0-6). Học phần giới thiệu tổng quan về các khái niệm cơ bản, nguyên tắc và một số 

ứng dụng của hệ thống truyền thông vô tuyến và mạng di động, cung cấp cho sinh viên 

những nguyên lý về truyền thông không dây, hướng dẫn sinh viên thiết kế mạng không 

dây từ quy mô nhỏ đến lớn. Học phần học trước: Tin học đại cương 

TH03222. Phát triển ứng dụng web cơ bản (Basic web application development). (2TC: 1 – 1 

– 4). Nội dung của học phần: Học phần giới thiệu tổng quan về phát triển ứng dụng 

web; Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong thiết kế web và tương tác cơ bản với 

HTML, CSS và cách sử dụng một phần mềm WordPress để xây dựng website đơn giản 

có tính tương tác. 
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PHẦN IV. DANH SÁCH CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH  

ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN 

TT Ngành Chuyên ngành 

1 Kỹ thuật cơ khí 

Cơ khí nông nghiệp 

Cơ khí động lực 

Cơ khí chế tạo máy 

Cơ khí thực phẩm 

Công nghệ và thiết bị thực phẩm (POHE) 

Máy và thiết bị thực phẩm (POHE) 

2 Kỹ thuật điện 
Hệ thống điện 

Tự động hóa 

3 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 
Kỹ thuật Hạ tầng cơ sở 

Công trình 

4 Công nghệ thông tin 

Hệ thống thông tin 

An toàn thông tin 

Công nghệ thông tin 

Công nghệ phần mềm 

Công nghệ phần mềm (POHE) 

Mạng máy tính và Web (POHE) 

Toán tin ứng dụng (POHE) 

5 
Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

6 Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật ô tô 

7 Khoa học cây trồng 

Khoa học cây trồng 

Chọn giống cây trồng 

Cây dược liệu 

Khoa học cây trông (Chương trình tiên tiến) 

8 Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật 

9 
Nông nghiệp công nghệ 

cao 
Nông nghiệp công nghệ cao 

10 Nông nghiệp 
Nông học (POHE) 

Khuyến nông (POHE) 

11 Công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học (Chương trình chất lượng cao) 

Công nghệ sinh học Nấm ăn và Nấm dược liệu 

(POHE) 

12 Công nghệ thực phẩm 
Công nghệ thực phẩm 

Quản lý chất lượng vệ sinh thực phẩm 

13 Công nghệ sau thu hoạch Công nghệ sau thu hoạch 

14 Kinh doanh thực phẩm Kinh doanh thực phẩm 

15 Quản lý đất đai 
Quản lý đất đai 

Quản lý bất động sản 

16 Kỹ thuật tài nguyên nước Kỹ thuật tài nguyên nước 

17 Khoa học môi trường Khoa học môi trường 

18 Khoa học đất Khoa học đất 
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Nông hóa thổ nhưỡng 

19 Chăn nuôi 

Khoa học vật nuôi 

Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi 

Chăn nuôi - thú y 

Chăn nuôi - thú y (POHE) 

20 Nuôi trồng thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 

Bệnh học thủy sản 

21 Thú y Thú y 

22 
Sư phạm kỹ thuật nông 

nghiệp 

Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp và Khuyến nông 

(POHE) 

Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp - Hướng giảng dạy 

(POHE) 

23 Kế toán 

Kế toán 

Kế toán kiểm toán 

Kế toán (POHE) 

Kế toán kiểm toán (POHE) 

24 Quản trị kinh doanh 

Quản trị kinh doanh 

Quản trị Marketing 

Quản trị tài chính 

25 Kinh doanh nông nghiệp Kinh doanh nông nghiệp 

26 
Quản trị Kinh doanh 

nông nghiệp 

Quản trị Kinh doanh nông nghiệp (Chương trình 

tiên tiến) 

27 Kinh tế nông nghiệp 

Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường 

Kinh tế nông nghiệp 

Kinh tế nông nghiệp (Chương trình chất lượng cao) 

28 Phát triển nông thôn 

Phát triển nông thôn 

Quản lý phát triển nông thôn (POHE) 

Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và 

khuyến nông (POHE) 

Công tác xã hội trong phát triển nông thôn (POHE) 

29 Kinh tế 

Kinh tế 

Kinh tế phát triển 

Quản lý kinh tế 

30 Rau - Hoa - Quả 

Nông nghiệp đô thị 

Sản xuất và Quản lý sản xuất Rau - Hoa - Quả trong 

nhà có mái che (POHE) 

Thiết kế và tạo dựng cảnh quan (POHE) 

Marketing và thương mại (POHE) 

31 Xã hội học Xã hội học 

32 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

33 Chăn nuôi thú y Chăn nuôi thú y 

34 
Quản lý và phát triển du 

lịch 
Quản lý và phát triển du lịch 

35 Kinh tế tài chính 
Kinh tế tài chính 

Kinh tế tài chính (Chương trình chất lượng cao) 

36 Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế 

37 
Quản lý và phát triển 

nguồn nhân lực 
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 
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38 Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường 

39 Bệnh học thủy sản Bệnh học thủy sản 

40 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
Quản lý tài nguyên và môi trường 

41 
Phân bón và dinh dưỡng 

cây trồng 
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng 

42 Kinh tế đầu tư 
Kinh tế đầu tư 

Kế hoạch và đầu tư 

 


