PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Một số thông tin về chƣơng trình đào tạo
-

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

-

Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Công nghê ̣điều khiển tự động
+ Tiếng Anh: Automation Control Engineering Technology

-

Mã số ngành đào tạo: D510301

-

Trình độ đào tạo: Đa ̣i ho ̣c

-

Thời gian đào tạo: 4 năm(8 học kỳ)

-

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật Điện, Điêṇ tƣ̉
+ Tiếng Anh: The Degree of Engineer of Electrical Engineering Technology

-

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

2. Mục đích và mục tiêu đào tạo
2.1 Mục đích đào tạo
Chương trình dùng để đào tạo ra các kỹ sư Tự động hóa có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ tư
duy và kiến thức chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển công nghiệp, có bản
lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ cho bản thân, gia đình, và xã hội.
2.2 Mục tiêu
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Điề u Khiể n tự đô ̣ng người học có thể:
Về kiên thức:
Vận dụng được phương pháp luận của Chủ nghiã Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào
quá trình học tập và rèn luyện trong trường đại học.
Vận dụng được các kiế n thức cơ bản về khoa ho ̣c xã hô ̣i và nhân văn phù hơ ̣p với chuyên
ngành Điều Khiển tự động để phát triển nghề nghiệp trong cuộc số ng.
Vận dụng được các kiế n thức cơ bản về kh oa ho ̣c tự nhiên , đáp ứng đươ ̣c viê ̣c tiế p thu các
kiế n thức giáo du ̣c chuyên nghiê ̣p.
Vận dụng đươ ̣c các kiế n thức của cơ sở ngành , từ đó nghiên cứu và phát triể n chuyên sâu các
kiế n thức chuyên ngành.
Về kĩ năng:
Có khả năng sử dụng kỹ thuật , kỹ năng , các công cụ hiện đại cần thiết cho kỹ sư chuyên
ngành Điều khiển tự động.
Về thái độ:
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Có ý thức kỉ luật, tinh thầ n trách nhiê ̣m, tinh thầ n tâ ̣p thể, có ý thức rèn luyện và học tập.
Các mục tiêu khác (Kỹ năng mềm)
Có kĩ năng gi ải 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: 250 chỉ tiêu.
Hình thức đào tạo: Chính quy

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Về kiến thức
1.1. Kiến thức cơ bản
Hiể u và vận dụng đươ ̣c các kiến thức cơ bản về Toán, Vâ ̣t lý và Hóa học.
1.2. Kiến thức cơ sở ngành
Hiểu và giải thích được các quá trình điê ̣n - từ, các định luật cơ bản của mạch điện.
Hiể u và gi ải thích được đươ ̣c cấu tạo, nguyên lý làm viê ̣c , thông số kỹ thuâ ̣t của các loa ̣i khí
cụ điện, máy điện; các thiế t bi ̣bán dẫn và ma ̣ch điê ̣n tử công suấ t ; các linh kiện điện tử và mạch điện
tử.
Mô hình hóa đươ ̣c hệ thống điều khiển.
Hiể u và trình bày được đươ ̣c cấ u ta ̣o, nguyên lý vâ ̣n hành của các thiế t bi ̣đo điê ̣n.
Hiể u và phân tić h đươ ̣c một hệ thống điề u khiể n t ự động, đánh giá sự ổn định và chất lượng
của hệ thống điều khiển tự động.
Ứng dụng các kiến thức toán học vào mô hình hóa và tôi ưu hệ thống điều khiển
Hiểu, chuyển đổi và phân biệt giữa thông tin và tín hiệu, cách gửi một gói một gói dữ liêu
trong hệ thống mạng một cách tối ưu và hiệu quả nhất.
Hiể u và vâ ̣n du ̣ng đươ ̣c các nguyên lý cơ bản, các quy phạm, tiêu chuẩ n về an toàn điê ̣n.
Hiểu, tính toán được hệ thống điện dân dụng và công nghiệp
Hiể u và vâ ̣n du ̣ng đươ ̣c các tính chất vật lý và cấu tạo hoá học của vật liệu điê ̣n.
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.
1.3. Kiến thức chuyên ngành
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Nguyên tắc phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động thông qua mô hình hóa hệ thống
điều khiển tự động và đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển tự động dựa trên kiến thức về cơ sở
tự động.
Phân tích nguyên lý, tính toán thiết kế các thiết bị ngoại vị thuộc lịnh vực tự động-điều khiển
làm làm nền tãng cho hệ thống điều khiển tự động dựa trên kiến thức về thiết bị điện tử, điện tử công
suất thủy khí, thiết bị thuộc hệ thống điều khiển tự động...
Hiểu các khái niệm cơ bàn về môi trường, phương thức truyền dẫn. Phân tích được các nghi
thức gửi và nhận dữ liệu của mô hình OSI và TCP/IP áp dụng cho Internet.
Phân tích, thiết kế, tính toán, chọn lựa và lập trình bộ điều khiển một phần hoặc toàn bộ hệ
hống điều khiển thuộc lịnh vực tự động-điều khiển dựa trên kiến thức về bộ điều khiển vi xử lý,
PLC…
Tích hợp giữa phần cứng và phần mềm thông để xây dựng hệ thống tự động hóa cao dựa trên
kiến thức về mạng truyền thông, SCADA…
Có khả năng tận dụng tính năng mạnh mẽ của máy tính kể cả phần cứng và phần mềm làm
nền tảng để xây dựng hệ thống điều khiển nhúng dựa trên kiến thức về đo lường và điều khiển bằng
máy tính và ngôn lập trình C.
Hiểu biết, phân tích, tính toán và tổ chức tối ưu các hệ thộng tự động cho dây chuyền sản xuất
trong nhà máy một cách khoa học.
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, xí
nghiê ̣p.
Có ý thức thực hiện các yêu cầu về an toàn của các công ty, nhà máy, xí nghiệp.
2. Về kỹ năng
2.1. Kỹ năng cứng
2.1.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
Vận hành, bảo trì và sửa chữa cho các các máy móc, dây chuyền sản xuất có liên quan đến hệ
thống điều khiển điện-tự động.
Thi công, giám sát và chuyển giao công nghệ các công trình cộng nghiệp liên quan điến lĩnh
vực điện-tự động.
Thiế t kế , tính toán sửa chữa và nâng cấp một phần hoặc toàn bộ hệ thống điều khiển tự động.
Đọc hiểu đươ ̣c tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Sử dụng đươ ̣c phần mềm ứng dụng chuyên ngành tự động.
2.1.2. Khả năng lập luận tƣ duy và giải quyết vấn đề
Nhận biết và hình thành đươ ̣c một vấn đề kỹ thuật.
Minh họa đươ ̣c các vấn đề kỹ thuật bằng mô hình hóa.
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Ứớc lượng và phân tích định tính đươ ̣c các v ấn 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, xác định, phân tích, đánh giá đươ ̣c hiện trạng các vấn đề cần
nghiên cứu
Đề xuất, xây dựng đươ ̣c các mô hình mô phỏng để kiểm tra kết qủa.
Khảo sát đươ ̣c bằng thực nghiệm để kiểm tra và chứng minh giải pháp đã đưa ra.
2.1.4. Khả năng tƣ duy theo hệ thống
Đánh giá đươ ̣c v ấn 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 ki ến 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. Kĩ 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 đạo
Quản lý và lãnh đạo đươ ̣c t ập 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.
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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
của Việt 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.
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
Cán bộ kỹ thu ật, quản lý, thương mại ... tại các công ty, doanh nghiệp và nhà máy trong và
ngoài nước hoạt động có sử dụng các máy móc, dây chuyền sản xuất liên quan đến hệ thống điều
khiển điện-tự động hóa.
Cán bộ thiết kế, thi công, giám sát và chuyển giao công nghệ các hệ thống điều khiển điện-tự
động tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tạo các thiết bị, máy móc công nghệ.
Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kỹ thuật điện-tự động tại các Viện, Trung tâm nghiên
cứu và các Cơ sở đào tạo.
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