PHẦN I: THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T ẠO
1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
-

Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Công nghê ̣ Kỹ Thuâ ̣t Điêṇ – Điện tử
+ Tiếng Anh: Electrical Engineering Technology

-

Mã số ngành đào tạo: D510301

-

Trình đ ộ đào tạo: Đa ̣i ho ̣c

-

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

-

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Kỹ sư Công nghê ̣ kỹ thuâ ̣t Điên,
̣ Điêṇ tử
+ Tiếng Anh: The Degree of Engineer of Electrical Engineering Technology

-

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghiêp̣ tp.HCM

2. Mục đích và mục tiêu đào tạo
2.1 Mục đích đào tạo
Chương trình đào t ạo ngành Công nghê ̣Kỹ Thuâ ̣t Điê ̣n trình độ đại học nhằm mục tiêu đào
tạo kỹ sư có phẩm chất chính tri,̣ đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp,
năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ. Sinh viên được trang bi ̣ các kiến
thức kiến thức cơ sở và chuyên ngành về kỹ thuật điện, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh
giá các giải pháp; có khả năng thiết kế, vận hành các hệ thống cung cấp điện; có kỹ năng giao tiếp và
làm việc theo nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và
xã hội.
2.2 Mục tiêu
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào t ạo kỹ sư ngành Kỹ thuâ ̣t Điêṇ người học có thể:
Về kiên thức:
Vận dụng được phương pháp luận củ a Chủ nghı̃a Má c-Lênin và Tư tưở ng Hồ Chı́ Minh vào
quá trình học tập và rèn luyện trong trường đại học.
Vận dụng được cá c kiế n thứ c cơ bả n về khoa ho ̣c xã hô ̣i và nhân văn phù hơ ̣p vớ i chuyên ngà nh
Kỹ Thuâ ̣t Điê ̣n để phát triển nghề nghiệp trong cuộc số ng.
Vận dụng được cá c kiế n thứ c cơ bả n về khoa ho ̣c tự nhiên, đá p ứ ng đươ ̣c viê ̣c tiế p thu cá c kiế n
thứ c giá o du ̣c chuyên nghiê ̣p.
Vận dụng đươ ̣c cá c kiế n thứ c củ a cơ sở ngà nh, từ đó nghiên cứu và phá t triể n chuyên sâu cá c
kiế n thứ c chuyên ngà nh.
Về kĩ năng:
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Có khả năng sử du ̣ng kỹ thuâ ̣t, kỹ năng, cá c công cu ̣ hiêṇ đa ̣i cầ n thiế t cho kỹ sư chuyên ngà nh
Kỹ Thuâ ̣t Điê ̣n.
Về thái độ:
Có ý thứ c kı̉ luâ ̣t, tinh thầ n trá ch nhiê ̣m, tinh thầ n tâ ̣p thể , có ý thứ c rè n luyê ̣n và ho ̣c tâ ̣p.
Các mục tiêu khác (Kỹ năng mềm)
Có kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, kĩ năng
giao tiếp và sử du ̣ng ngoa ̣i ngữ .
3. Thông tin tuyể n sinh
Hình thức tuyển sinh: Tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính qui và đạt điểm chuẩn trúng
tuyển do Trường qui định.
Dự kiế n quy mô tuyể n sinh: 300 chỉ tiêu.
Hình thức đào tạo: Chı́nh quy

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Về kiến thức
1.1. Kiến thức cơ bản
Hiể u và vận dụng đươ ̣c các kiến thức cơ bả n về Toán, Vâ ̣t lý và Hó a ho ̣c.
1.2. Kiến thức ngành
Hiểu và giải thích được các quá trı̀nh điê ̣n - từ , cá c định luật cơ bản của mạch điện.
Hiể u và giải thích được đươc̣ cấu tạo, nguyên lý là m viê ̣c, thông số kỹ thuâ ̣t củ a cá c loa ̣i khı́ cu ̣ điê ̣n,
máy điện; các thiế t bi ̣bá n dẫn và ma ̣ch điê ̣n tử công suấ t; cá c linh kiện điện tử và mạch điện tử.
Mô hı̀nh hó a đươ ̣c đườ ng dây truyề n tả i và phân phố i, tı́nh toá n đươ ̣c cá c thông số củ a cá c phầ n tử
củ a đườ ng dây.
Hiể u và trình bày được đươc̣ cấ u ta ̣o, nguyên lý vâ ̣n hà nh củ a cá c thiế t bi ̣đo điê ̣n.
Hiể u và phân tı́ch đươ ̣c một hệ thống điề u khiể n tự động, đánh giá sự ổn định và chất lượng của hệ
thống điều khiển tự động.
Kiến thức về máy tính và ngôn ngữ lập trình ứng dụng.
Biểu diễn được vật thể theo các tiêu chuẩn hóa về bản vẽ.
Hiể u và vâ ̣n du ̣ng đươ ̣c cá c nguyên lý cơ bả n, cá c quy pha ̣m, tiêu chuẩ n về an toà n điê ̣n.
Hiể u và vâ ̣n du ̣ng đươ ̣c cá c tính chất vật lý và cấu tạo hoá học của vật liệu điên.
̣
Hiểu được các nguyên lý về nhiệt, cơ
1.3. Kiến thức chuyên ngành
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Thiế t kế đươ ̣c đường dây cung cấp điện năng cho các công trình đi ện lực, điê ̣n công nghiệp và điê ̣n
dân dụng.
Hiể u và giải thích đươ ̣c nguyên lý vận hành, thông số vâ ̣n hà nh, nguyên lý bả o vê ̣ cá c phầ n tử trong
cá c nhà máy điện, hệ thống truyền tải và phân phố i điện năng.
Tı́nh toá n, thiế t kế đươ ̣c cá c loa ̣i má y điê ̣n, thiế t bi điê
̣ ṇ cơ bả n.
Hiể u, phân tı́ch và tı́nh toá n đươ ̣c cá c phương phá p sử du ̣ng điê ̣n hiê ̣u quả và tiế t kiê ̣m, cá c phương
phá p sản xuất điện năng từ những nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới.
Hiể u, phân tích, thiết kế đươ ̣c ma ̣ch điề u khiể n cá c loa ̣i má y điê ̣n, cá c hê ̣ thố ng điề u khiể n PLC.
1.4. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp
Trình bày và giải thích được cấu trúc và cách vận hành thực tế của một công ty, nhà máy, xı́ nghiê ̣p.
Có ý thức thực hiện các yêu cầu về an toàn của các công ty, nhà máy, xı́ nghiêp.
̣
2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng cứng
2.1.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
Vận hành, bảo trì và sửa chữa đươ ̣c hệ thống điện cho các công trình điện lực, điêṇ công nghiệp và
điêṇ dân dụng.
Thiết kế, giám sát và thi công đươ ̣c các công trình điện lực, điê ̣n công nghiệp và điện dân dụng.
Thiế t kế , tính toán sửa chữa và vận hành đươ ̣c cá c loa ̣i má y điê ̣n, thiế t bi ̣điê ̣n cơ bả n.
Đề xuấ t và triể n khai đươ ̣c cá c giả i phá p quả n lý năng lươ ̣ng và tiế t kiêm
̣ điê ̣n năng.
Đọc hiểu đươ ̣c tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Sử dụng đươc̣ phần mềm ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật điện.
2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
Nhận biết và hình thành đươ ̣c một vấn đề kỹ thuật.
Minh họa đươc̣ các vấn đề kỹ thuật bằng mô hình hóa.
Ứớc lượng và phân tích định tính đươ ̣c cá c vấn đề, phân tích với sự hiện diện của các yếu tố ảnh
hưởng từ bên ngoài và kết luận về vấn đề đặt ra.
2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
Đọc đươ ̣c tài liệu chuyên ngành, xá c đinh,
̣ phân tích, đánh giá đươ ̣c hiện trạng các vấn đề cần nghiên
cứu
Đề xuất, xây dựng đươc̣ cá c mô hình mô phỏng để kiểm tra kết qủ a.
Khảo sát đươ ̣c bằng thực nghiệm để kiểm tra và chứng minh giải pháp đã đưa ra.
2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
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Đánh giá đươ ̣c vấn đề một cách tổng thể và xác định những vấn đề phát sinh và tương tác trong hệ
thống.
Sắp xếp và xác định đươ ̣c các yếu tố trọng tâm, phân tích ưu nhược điểm & chọn giải pháp tối ưu.
2.1.5. Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
Ứng dụng đươ ̣c các kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề gặp phải
trong thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.
2.1.6. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
Cập nhật được thông tin mới về nghề nghiệp, tìm tòi sáng tạo, đề xuất các phát kiến để nâng cao
hiệu quả công việc.
Nhận định đươ ̣c các xu hướng phát triển trong tương lai.
2.2.

Kỹ năng mềm

2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
Thực hiện được các công việc một cách độc lập, chủ động.
Có phương pháp làm việc khoa học.
2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm
Hợp tác được với đồng nghiệp trong hoạt động nhóm.
Thành lập được nhóm làm việc, tổ chức, phân công hoạt động nhóm, phát triển nhóm.
2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đ ạo
Quản lý và lãnh đạo đươ ̣c tập thể, tổ chức; điều hành, phân công công việc để đạt được quả cao
nhất.
2.2.4. Kỹ năng giao tiếp
Xác định đươ ̣c đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp và có chiến lược giao tiếp.
Giao tiếp đươ ̣c bằng văn bản, bản vẽ và các phương tiện điện tử/ đa truyền thông.
Thuyết trình và giao tiếp hiệu quả trong báo cáo.
2.2.5. Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chuẩn trung cấp theo thang chuẩn ngọai ngữ củ a
Viê ̣t Nam.
3. Về Phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Có phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật.
Có hoài bảo và lý tưởng trong sáng, tốt đẹp; có tinh thần cầu tiến.
4

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Có trách nhiệm đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp, biết đặt lợi ích của tập thể lên hàng
đầu.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc, lý tưởng phục vụ Tổ quốc.
Có ý thức bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
4. Vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Kỹ sư phò ng kỹ thuâ ̣t, phò ng kinh doanh, phò ng kế hoa ̣ch vâ ̣t tư,… củ a cá c công ty điêṇ lực
cá c công ty truyề n tả i, cá c nhà má y điê ̣n, cá c trung tâm thı́ nghiê ̣m điê ̣n, cá c trung tâm điề u đô ̣ hê ̣ thố ng
điên;
̣ cá c công ty TNHH, nướ c ngoà i hoă ̣c liên doanh hoa ̣t đô ̣ng về lãnh vực điêṇ năng.
Kỹ sư tư vấ n giá m sá t, thiế t kế , thi công cá c công trı̀nh điê ̣n, cá c công trı̀nh xây dựng có ha ̣ng
mu ̣c điên.
̣
Kỹ sư quả n lý , vâ ̣n hà nh, bả o trı̀, sữ a chữ a hê ̣ thố ng điê ̣n, thiế t bi ̣ điê ̣n củ a cá c nhà má y, xı́
nghiê ̣p, công sở .
Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kỹ thuâ ̣t điê ̣n tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và
các Cơ sở đào tạo.
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