'_

DAI HQC DA NANG

TRU'ONG f)~I HQC BAcH KHOA

s6:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc l?p - T\1'do- H~nh phuc

8.tl8IDHBK-DT

os Nfmg, ngay

A~ thdng 8 nam 2015

QUYETDJNH
v/v: Ban hanh chuan dfru ra cho cac nganh/chuyen nganh
dao tao ky SU, Cll' nhan, ki~n truc SU' clla tmcrng D?-i h9c Bach khoa

HIeu TRUONG TRUONG B~I HQC BAcH KHOA
Can cir Nghi dinh s6 32/CP ngay 04 thang 04 nam 1994 cua Chinh phu ve
viec thanh l?p B<;1ihoc Da Ngng va cac tnrong thanh vien;
Can cir Quyet dinh s6 24SsiGD-BT ngay 21 thang 06 nam 1996 cua BQ
tnrong BQ Giao due va Dao t<;10ve ban hanh quy ch~ t6 chirc hoat dong cua B<;1i
hoc Da Ngng;
Can cir vao sir phan cap quan ly cua B<;1ihQCDa Ngng d6i voi cac Truong
true thuoc;
Theo de nghi cua eng Truong phong Dao tao.

QUYETDJNH:
Di~u 1. Nay ban hanh kern thea Quyet dinh nay Chuftn dflll ra cho cac
ngfmh/chuyen nganh dao tao ky SU', cu' nhan, ki~n truc su' cua trmYng D~i
hQCBach khoa.
Di~ll 2. Chu§.n d§.u ra nay dUQ'cap d~mg cho sinh vien kh6a tuy~n sinh
nam 2015 cua trucmg B<;1ihQCBach khoa.
Di~ll 3. Cae eng Truang phong T6 chuc - Hanh chinh, Truang phong
Bao t<;10,Tru6'ng cac dan vi va can bQ, vien chuc, sinh vien chinh quy k~ til kh6a
tlly~n sinh nam 2015 chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.~
~~:!'iUT:'::U
~i7"j..J~D

'_

TRUONG
TRUONG

Noi nhan:
- Nlm Di§L13;
- DHDN(d§ bao cao);
- LUll Phong Dao t~o.

...............

•• ~""#'

I. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐIỆN TỬ - ES
1.1. Program Objectives (POs)
The objective of the AP-ES is to educate advanced engineers for national and
international labor market in the areas of embedded systems:
1. Having comprehensive knowledge in basic science, deep specialized knowledge and
practical skills.
2. Having ability for higher education, self-study, innovation and life-long learning.
3. Having good English skills, effective communication skill, professional working
skills, scientific critical thinking and soft skills for self-development.
4. Professional ethics and responsibility towards society and environment.
1.2. Program Expected Learning Outcomes (ELOs)
The program was designed to guarantee graduates achieve the following expected
learning outcomes:
1. An ability to apply knowledge of basic science in working.
2. An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret
data.
3. An ability to identify, formulate and solve engineering problems.
4. An ability to use technical methods, modern engineering tools, and specialized
softwares in engineering practice.
5. An ability to maintain, design, consult, supervise, operate and manage equipments
and systems in the field of embedded systems to meet the practical requirements in
economy, society, environment, occupational safety, and sustainable manufacturing.
6. A knowledge of contemporary issues and a knowledge necessary to understand the
impact of engineering solutions in economic, societal, environmental, and global
context.
7. An ability to think independently, critically, and work in team effectively.
8. An ability to communicate effectively and use foreign languages in professional
activities and in international environment.
9. An ability to present, deliver a speech, and write report.
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10. A recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning.
11. An understanding of professional, ethical, civil responsibility and responsibilities
towards society and environment.
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II. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỬ - ECE
2.1 Program Objectives
The objectives of AP-ECE is to provide advanced engineers for national and
international labor market in the areas of Electronic and Communication Engineering:
1. Having comprehensive knowledge in basic science, deep specialized knowledge and
practical skills;
2. Having ability for higher education, self-study, innovation and life-long learning;
3. Having good English skills, effective communication skill, professional working
skills, scientific critical thinking and soft skills for self-development;
4. Having professional ethics and responsibility toward society and environment.
2.2 Program Learning Outcomes
The program was designed to guarantee graduates achieve the following expected
learning outcomes:
1. An ability to apply knowledge of basic science in working
2. An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret
data
3. An ability to identify, formulate and solve engineering problems
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4. An ability to use technical methods, modern engineering tools, and specialized
softwares in engineering practice
5. An ability to maintain, design, consult, supervise, operate and manage
equipments and systems in the field of electronics, telecommunications to meet
the pratical requirements in economy, society, environment, occupational safety,
and sustainable manufacturing.
6. A knowledge of contemporary issues and a knowledge necessary to understand
the impact of engineering solutions in economic, societal, environmental, and
global context.
7. An ability to think independently, critically, and work in team effectively.
8. An ability to communicate effectively and use foreign languages in professional
activities and in international environment
9. An ability to present, deliver a speech, and write report
10. A recognization of the need for and an ability to engage in life-long learning.
11. An understanding of professional, ethical, civil responsibility and responsibilities
towards society and environment.
Mapping of Program Objectives – Program Learning Outcomes
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III. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV
3.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Công nghệ phần mềm
3.1.1 Mục tiêu chung của CTĐT:
Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có
sức khỏe; có nền tảng vững vàng về kiến thức toán học, khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật,
cơ sở ngành; có kiến thức chuyên môn vững vàng; có các kiến thức cơ bản về quản lý, tổ
3

chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc theo nhóm;
có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của liñ h vực Công nghệ Thông tin.
Cụ thể, người kỹ sư phải đa ̣t đươc̣ các kiế n thức và kỹ năng cầ n thiế t để phát triể n các
phầ n mề m và giải quyế t các vấ n đề đă ̣t ra trong thực tế bằ ng máy tính; đó là khảo sát,
phân tích thiế t kế hê ̣ thố ng, lâ ̣p trình, triể n khai ứng du ̣ng và quản tri ̣các dự án công nghê ̣
thông tin.
3.1.2 Mục tiêu cụ thể của CTĐT:
 Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia
xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
 Kiến thức: Trang bị cho người học các kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản
như Toán, Lý, Hóa; các kiến thức cơ sở kỹ thuâ ̣t và cơ sở ngành; các kiến thức về
ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Công nghệ Phần mềm để đảm bảo hoa ̣t
đô ̣ng nghề nghiê ̣p và khả năng tự đào ta ̣o nhằ m thích ứng với sự thay đổ i rấ t nhanh
trong liñ h vực công nghê ̣ thông tin. Kiến thức gồm các môđun về cơ sở tin học, cơ
sở lập trình, toán ứng dụng, cấu trúc máy tính và mạng máy tính, khoa học xã hội,
lập trình, an ninh, công nghệ phần mềm, cơ sở dữ liệu và tri thức, hệ thống phần
mềm. Ngoài còn trang bi ̣ cho người ho ̣c mô ̣t trình đô ̣ ngoa ̣i ngữ tố t, đáp ứng đươc̣
nhu cầ u giao tiế p và tham khảo tài liê ̣u chuyên môn.
 Kỹ năng: Sinh viên được trang bị các kỹ năng dưới đây.
- Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng khảo sát, phân tích và thiế t
kế các hê ̣ thố ng phần mềm, các hê ̣ thố ng ma ̣ng truyề n thông cũng như các hê ̣
thố ng nhúng.
- Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy đô ̣c lâ ̣p và hệ thống, tự
tin khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong liñ h vực
công nghê ̣ thông tin và truyề n thông.
- Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về soa ̣n thảo văn bản, trình bày
các báo cáo, giao tiế p với mo ̣i người xung quanh và biế t cách tâ ̣p hơp̣ mo ̣i người
cùng tham gia làm viê ̣c để giải quyế t công viê ̣c.
- Làm việc nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm viê ̣c theo nhóm bao gồ m
khả năng thích nghi và hoà nhâ ̣p nhanh vào nhóm, phân công công viê ̣c, phố i
hơp̣ hiê ̣u quả giữa các thành viên, hỗ trơ ̣ các thành viên khác, trao đổ i giữa các
thành viên...
- Quản lý: Trang bi ̣ những kiế n thức cơ bản về quản lý kinh tế , quản tri ̣ dự án,
quản lý thời gian và điề u hành công viê ̣c hiê ̣u quả.
- Ngoại ngữ: Có khả năng sử du ̣ng đồ ng thời 2 ngoa ̣i ngữ là tiếng Pháp và tiếng
Anh.
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 Thái độ: Trang bi cho
̣
sinh viên ý thức trách nhiê ̣m đố i với công viê ̣c và cô ̣ng đồ ng;
rèn luyê ̣n ý thức kỷ luâ ̣t và tác phong công nghiê ̣p.
3.1.3 Chuẩn kỹ năng ngoại ngữ:
Tiếng Anh TOEFL 500 và tiếng Pháp B1.
3.1.4 Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo quy định hiện
hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của trường Đại học Bách khoa.
3.1.5 Chuẩn đầu ra của CTĐT:
- CĐR 1: Có kiế n thức nề n tảng tố t cũng như khả năng khai thác hiệu quả các thiết bị
hiện đại: máy tính, điện thoại di động, hệ thống nhúng, mạng máy tính.
- CĐR 2: Có kiến thức chuyên ngành đầy đủ để thích ứng cao và làm việc với các hệ
điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau, các công nghệ khác nhau và các phần cứng
khác nhau.
- CĐR 3: Có khả năng phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống phần mềm.
- CĐR 4: Có tư duy phê phán để nhâ ̣n biế t, phân tích và cải tiế n liên tu ̣c.
- CĐR 5: Có tư duy sáng ta ̣o để luôn tìm tòi, sáng ta ̣o ra những sản phẩ m mới cả về
phầ n cứng cũng như phầ n mề m.
- CĐR 6: Có khả năng tổ chức và điều hành có hiệu quả trong làm việc nhóm.
- CĐR 7: Có khả năng trình bày kết quả và trao đổ i kinh nghiê ̣m với đồ ng nghiê ̣p và
khách hàng, có kỹ năng mềm trong hoạt động khoa học, công nghệ.
- CĐR 8: Có khả năng học tập liên tu ̣c để tự trang bi,̣ bổ sung thêm những tri thức
mới trong bố i cảnh thay đổ i rấ t nhanh của liñ h vực công nghê ̣ thông tin.
- CĐR 9: Có khả năng hiểu biết về xã hội và môi trường.
- CĐR 10: Có trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp B1 và tiếng Anh TOEFL 500.
3.2 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Sản xuất tự động
3.2.1 Mục tiêu chung của CTĐT:
Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có
sức khỏe; có nền tảng vững vàng về kiến thức toán học, khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật,
cơ sở ngành; có kiến thức chuyên môn vững vàng; có các kiến thức cơ bản về quản lý, tổ
chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc theo nhóm;
có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của liñ h vực Tự động hóa quá trình
sản xuất.
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Sinh viên tốt nghiệp có khả năng: Tư vấ n, thiế t kế các cu ̣m thiế t bi ̣ cơ khí và hê ̣ thố ng
điề u khiể n trong dây chuyề n xuấ t tự đô ̣ng; tổ chức thi công, gia công, lắ p đă ̣t, vâ ̣n hành hê ̣
thố ng thiế t bi ̣ thuô ̣c các dây chuyề n sản xuấ t tự đô ̣ng công nghiê ̣p; Quản lý, điề u hành sản
xuấ t trên các dây chuyề n sản xuấ t tự đô ̣ng công nghiê ̣p.
3.2.2 Mục tiêu cụ thể của CTĐT:
 Phẩm chất:
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc.
 Kiến thức:
Trang bị cho người học các kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản như Toán, Lý,
Hóa; các kiến thức cơ sở kỹ thuâ ̣t và cơ sở ngành; các kiến thức về chuyên ngành Sản xuất
tự động gồm mođun kiến thức về tính toán, thiết kế sản phẩm, công nghệ CAD/CAM/CNC,
mođun kiến thức về tự động hóa và điều khiển tự động quá trình sản xuất, mođun kiến thức
về tổ chức và quản lý sản xuất. Ngoài còn trang bi ̣ cho người ho ̣c mô ̣t trình đô ̣ ngoa ̣i ngữ
tố t, đáp ứng đươc̣ nhu cầ u giao tiế p và tham khảo tài liê ̣u chuyên môn.
 Kỹ năng:
-

Phân tích vấ n đề: Trang bi cho
̣
sinh viên khả năng phân tích các vấ n đề kỹ thuâ ̣t
do thực tiễn sản xuấ t trên các dây chuyề n tự đô ̣ng đă ̣t ra, xây dựng mô hình các
bài toán kỹ thuâ ̣t cầ n giải quyế t….

-

Giải quyế t vấ n đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuâ ̣t
đươc̣ đă ̣t ra trên các dây chuyề n sản xuấ t tự đô ̣ng, trên cơ sở các kiế n thức cơ
bản, cơ sở kỹ thuâ ̣t và cơ sở ngành, cũng như các kiế n thức chuyên ngành về cơ
khí và tự đô ̣ng hóa đươc̣ trang bi ̣trong quá trình ho ̣c tâ ̣p, đồ ng thời có khả năng
tự đô ̣c lâ ̣p, tìm tòi bổ sung thêm các kiế n thức chuyên môn sâu…., thông qua các
bài tâ ̣p lớn, thiế t kế kỹ thuâ ̣t, đồ án tố t nghiê ̣p…

-

Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải
pháp kỹ thuật... thông qua các báo cáo kỹ thuật (thiế t kế kỹ thuâ ̣t, đồ án tốt
nghiệp…) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn; kỹ năng giao tiếp với mọi
người xung quanh.

-

Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm viê ̣c theo nhóm bao
gồ m khả năng thích nghi và hoà nhâ ̣p nhanh vào nhóm, phân công công viê ̣c,
phố i hơp̣ hiê ̣u quả giữa các thành viên, hỗ trơ ̣ các thành viên khác, trao đổ i giữa
các thành viên...
6

-

Ngoại ngữ: Khả năng sử du ̣ng đồ ng thời 2 ngoa ̣i ngữ là tiếng Pháp và tiếng Anh.

 Thái độ:
Trang bi ̣ cho sinh viên ý thức trách nhiê ̣m đố i với công viê ̣c và cô ̣ng đồ ng; rèn luyê ̣n ý
thức kỷ luâ ̣t và tác phong công nghiê ̣p.
3.2.3 Chuẩn kỹ năng ngoại ngữ:
Tiếng Anh TOEFL 500 và tiếng Pháp B1.
3.2.4 Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo
quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của trường Đại học
Bách khoa.
3.2.5 Chuẩn đầu ra của CTĐT:
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trình, sinh viên có thể :
-

CDR 1: Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ trong lĩnh vực sản xuất tự
động và điều khiển tự động quá trình sản xuất, lĩnh vực thiết kế sản phẩm và công
nghệ CAD/CAM/CNC, có kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong dây chuyền
sản xuất tự động...

-

CDR 2: Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, kiến thức
về Cơ sở kỹ thuâ ̣t, Cơ sở ngành cũng như kiế n thức Chuyên ngành vào liñ h vực thiế t
kế và gia công sản phẩ m, liñ h vực tự đô ̣ng hóa và điề u khiể n thiế t bi cu
̣ ̉ a dây chuyề n
sản xuấ t tự đô ̣ng, liñ h vực quản lý và điề u hành quá trình sản xuấ t.

-

CDR 3: Có khả năng phân tích và xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực
nghiệm trong cải tiến quá trình.

-

CDR 4: Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc thiết kế hệ thống cũng như
thành phần.

-

CDR 5: Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm.

-

CDR 6: Có khả năng nhận dạng, phân tích, tham khảo tài liệu và thực tiễn để giải
quyết những vấn đề về kỹ thuật đặt ra.

-

CDR 7: Có khả năng trình bày kết quả.

-

CDR 8: Có khả năng nghiên cứu và tự học tập.

-

CDR 9: Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường.
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-

CDR 10: Có khả năng sử dụng thiết bị, những kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện
đại cần thiết cho liñ h vực chuyên môn.

-

CDR 11: Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng.

-

CDR 12: Có trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp B1 và tiếng Anh TOEFL 500 điểm.
3.3 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Tin học công nghiệp
3.3.1 Mục tiêu chung của CTĐT:

Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có
sức khỏe, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; có kiến thức chuyên môn ngành
rộng; có khả năng làm việc theo nhóm; có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành
trong lĩnh vực Tin học công nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tư vấn, thiết kế các dây chuyền, máy móc tự động
hóa, các mạng truyền thông công nghiệp, các hệ thống điều khiển, giám sát; lắp đặt, vận
hành, bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất tự động, điện tử công nghiệp.
3.3.2 Mục tiêu cụ thể của CTĐT:
 Phẩm chất:
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc.
 Kiến thức:
Trang bị cho người học những kiến thức về Toán và các môn khoa học cơ bản, kiến
thức khoa học kỹ sư ngành rộng, kiến thức chuyên ngành về điều khiển tự động, kỹ
thuật tin học và điện tử công nghiệp.
 Kỹ năng:
- Phân tích vấn đề: qua việc sử dụng các kiến thức nền tảng về kỹ thuật, các
phần mềm chuyên ngành và kiến thức quản lý kinh tế, xã hội.
- Giải quyết vấn đề: theo kiến thức kỹ thuật và khoa học cơ bản đã được trang
bị, kinh nghiệm từ kỹ năng thực hành, biết sử dụng các công cụ kiểm tra, đánh
giá.
- Giao tiếp: tích lũy kỹ năng trình bày, giao tiếp qua các hội thảo, giao tiếp với
người nước ngoài, các kiến thức xã hội, ngoại ngữ.
- Làm việc theo nhóm: khả năng phối hợp, làm việc và điều hành nhóm làm việc
được tích lũy từ các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các đề tài nghiên cứu
khoa học sinh viên.
- Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng đồng thời 2 ngoại ngữ là tiếng Pháp và tiếng
Anh.
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Thái độ:
Trang bị cho sinh viên ý thức trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng; rèn
luyện ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
3.3.3 Chuẩn kỹ năng ngoại ngữ:
Tiếng Anh TOEFL 500 và tiếng Pháp B1.
3.3.4 Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo
quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của trường Đại học
Bách khoa.
3.3.5 Chuẩn đầu ra của CTĐT:
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trình, sinh viên có thể :
- CĐR 1: Có khả năng tiếp cận, vận dụng và làm chủ công nghệ, thiết bị tiên tiến
trong lĩnh vực tự động hóa, kỹ thuật tin học - điện tử công nghiệp.
-

CĐR 2: Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán, khoa học cơ bản và khoa
học kỹ sư ngành rộng vào chuyên ngành Tin học công nghiệp cũng như các
ngành khác.

-

CĐR 3: Có khả năng nghiên cứu và tự học tập trong chuyên ngành Tin học
công nghiệp và các ngành thuộc lĩnh vực điện, điện tử.

-

CĐR 4: Có khả năng lập dự án, thuyết trình kỹ thuật.

-

CĐR 5: Có khả năng tổ chức và phối hợp hiệu quả trong làm việc nhóm.

-

CĐR 6: Có hiểu biết về xã hội, môi trường, quản lý kinh tế.

-

CĐR 7: Có trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp B1 và tiếng Anh TOEFL 500 điểm.

IV. Chương Trình đào tạo Chất lượng cao
4.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin chất lượng cao tiếng
anh
4.1.1 Mục tiêu chung
Chương trình CLC.CNTT nhằm mục đích đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin
có chất lượng cao, có trình độ ngang với các nước phát triển. Bên cạnh đó, với việc học
tăng cường tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp Chương trình này sẽ có nhiều cơ hội làm việc
trong các môi trường quốc tế hoặc tiếp tục nghiên cứu ở các cấp bậc cao hơn như Thạc sĩ,
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Tiến sĩ trong và ngoài nước.
4.1.2 Mục tiêu cụ thể
a. Kiến thức
Kỹ sư Công nghệ Thông tin được đào tạo từ chương trình CLC. CNTT được cung cấp
các kiến thức lập trình, qui trình làm phần mềm, quản lí dự án, quản trị mạng, và hệ thống
nhúng với nội dung giảng dạy được cập nhật từ chương trình nước ngoài.
b. Kỹ năng
- Làm chủ công nghệ: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như

chuyên ngành, từ lập trình mức hệ thống, lập trình ứng dụng, thiết kế cơ sở dữ liệu,
lập trình các hệ thống nhúng, mạng máy tính cho tới kỹ năng quản lí các dự án công
nghệ thông tin. Thông qua các đồ án môn học, bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp, sinh
viên được trau dồi kỹ năng làm chủ những công nghệ hiện tại và những công nghệ
mới;
- Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và thiết kế hệ thống và

kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Công nghệ Thông tin thông qua các bài
tập, đồ án môn học;
-

Giao tiếp: trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những thiết kế
và giải pháp kỹ thuật phức tạp thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn
(semina), đồ án môn học, và thực tập nhận thức;

- Làm việc nhóm: làm những dự án phần mềm theo nhóm để giải quyết những bài

toán thực tế được giao cho sinh viên thông qua đồ án môn học và bài tập lớn. Những
bài tập này thường đánh giá theo tiêu chuẩn kết quả cuối cùng của dự án 40%, kỹ
năm làm việc nhóm 30%, giải pháp kỹ thuật 30%;
- Ngoại ngữ: trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp

thông qua các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học
phần ngoại ngữ tăng cường. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương
đương chuẩn B2 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
c. Thái độ
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc.
4.1.3 Chuẩn đầu ra
Kỹ sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ
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Thông Tin sẽ đạt được các kết quả sau:
- Làm chủ công nghệ;
- Nắm được qui trình phát triển một dự án Công nghệ Thông tin;
- Nắm bắt yêu cầu khách hàng để phân tích và thiết kế hệ thống;
-

Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả trong môi trường quốc tế;

- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật;
-

Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn;

-

Trình bày, báo cáo kết quả bằng tiếng Anh;

-

Học tập liên tục và tiếp tục học lên cao hơn trong môi trường quốc tế;

-

Hiểu biết về xã hội và môi trường.

4.2 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin chất lượng cao theo tiêu
chuẩn Nhật bản
4.2.1 Mục tiêu chung
Chương trình CLC.CNTT theo chuẩn Nhật Bản nhằm mục đích đào tạo kỹ sư ngành
Công nghệ Thông tin có chất lượng cao, có trình độ ngang với các kỹ sư được đào tạo tại
các trường lớn Nhật Bản. Bên cạnh đó, với việc học tăng cường tiếng Nhật và tiếng Anh,
sinh viên tốt nghiệp Chương trình này sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong các môi trường
Nhật Bản và quốc tế hoặc tiếp tục nghiên cứu ở các cấp bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ
trong và ngoài nước.
4.2.2 Mục tiêu cụ thể
a. Kiến thức

Kỹ sư Công nghệ Thông tin được đào tạo từ chương trình CLC.CNTT theo chuẩn
Nhật Bản được cung cấp các kiến thức lập trình, qui trình làm phần mềm, quản lí dự án,
quản trị mạng và hệ thống nhúng với nội dung giảng dạy được cập nhật từ các chương trình
trong các trường lớn ở Nhật Bản.
b. Kỹ năng
- Làm chủ công nghệ: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên

ngành, từ lập trình mức hệ thống, lập trình ứng dụng, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình
các hệ thống nhúng, mạng máy tính cho tới kỹ năng quản lí các dự án công nghệ
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thông tin. Thông qua các đồ án môn học, bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp, sinh viên
được trau dồi kỹ năng làm chủ những công nghệ hiện tại và những công nghệ mới;
- Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và thiết kế hệ thống và

kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Công nghệ Thông tin thông qua các
bài tập, đồ án môn học;
- Giao tiếp: trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những thiết kế

và giải pháp kỹ thuật phức tạp thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn
(semina), đồ án môn học, nghiên cứu khoa học và thực tập nhận thức;
- Làm việc nhóm: làm những dự án phần mềm theo nhóm để giải quyết những bài

toán thực tế được giao cho sinh viên thông qua đồ án môn học và bài tập lớn. Những
bài tập này thường đánh giá theo tiêu chuẩn kết quả cuối cùng của dự án 40%, kỹ
năm làm việc nhóm 30%, giải pháp kỹ thuật 30%;
- Ngoại ngữ: trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp

thông qua các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học
phần ngoại ngữ tăng cường. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ tiếng Nhật tương
đương với chuẩn N3 của JLPT hoặc Nat-test; am hiểu kiến thức tiếng Nhật, tiếng
Anh chuyên ngành.
- Định hướng cho sinh viên có khả năng đạt được chuẩn Kỹ sư CNTT Nhật Bản

(Fundamental Information Technology Engineer Examination - FE)
c. Thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc.
4.2.3 Chuẩn đầu ra
Kỹ sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ
Thông Tin sẽ đạt được các kết quả sau:
-

Làm chủ công nghệ;

-

Nắm được qui trình phát triển một dự án Công nghệ Thông tin;

-

Nắm bắt yêu cầu khách hàng để phân tích và thiết kế hệ thống;

- Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả trong môi trường quốc tế;
-

Có đạo đức nghề nghiệp;

-

Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật;
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-

Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn;

-

Trình bày, báo cáo kết quả bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh;

-

Học tập liên tục và tiếp tục học lên cao hơn trong môi trường quốc tế;

-

Có khả năng nghiên cứu khoa học;

- Định hướng đạt chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin “Fundamental Information

Technology Engineer Examination - FE”;
-

Hiểu biết về xã hội và môi trường.
Các điêu kiện cần đê tốt nghiệp:

- Hoàn thành tất cả các môn học Đại cương và Chuyên ngành trong chương trình

CLC.CNTT chuẩn Nhật Bản.
-

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

-

Có chứng chỉ tiếng Nhật tương đương với chuẩn N3 của JLPT hoặc Nat-test

4.3 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Điện tử viễn thông chất lượng cao
4.3.1 Mục tiêu chung:
Mục tiêu của chương trình là đào tạo nguồn nhận lực ưu tú có ý thức chính trị tốt,
trình độ chuyên môn cao, tiến tới đẳng cấp quốc tế. Với trình độ tiếng Anh được tăng
cường, sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ có nhiều khả năng hội nhập, làm việc cho
các công ty nước ngoài hoặc nhận được học bổng để có thể tiếp tục theo học các chương
trình thực tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các nước phát triển.
Giải pháp chính là nậng cao chất lượng đào tạo toàn diện, tạo điều kiện tốt cho sinh
viên trong quá trình học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm; khi đó người học sẵn sàng chi
tiền cao để nhận được kết quả mong muốn. Muốn đạt được điều đó cần có nguồn tài liệu
dồi dào, phương pháp giảng dạy tích cực, sinh viên có tinh thần và ý thức học tập.
Chương trình nhằm đào tạo những kỹ sư Điện tử - Viễn thông có phẩm chất chính
trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có đủ sức khỏe và được trang bị một nền tảng kiến
thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. Kỹ sư Điên tử’ - Viên thông có khả năng thiết kế, sản xuất, chế tạo, thử nghiệm,
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vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển các hệ
thống Điện tử - Viễn thông, trang thiết bị Điện tử - Viễn thông. Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
có thể làm việc trong các lĩnh vực có sử dụng kỹ thuật điện tử, viễn thông và máy tính, lĩnh
vực công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân, có phương pháp làm việc chuyên nghiệp,
tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học
và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế, có khả năng
học tiếp lên các bậc học cao hơn.
4.3.2 Mục tiêu cụ thể:
♦♦♦ Kiến thức
Kỹ sử Điễn tử - Viễn thông được đào tạo từ chửơng trình CLC được cung cấp các
kiến thức cơ bản về Toán, Vật lý, Môi trửờng, Quản lý dự án, ., các kiến thức cơ sở về điện
tử, viễn thông, may tính,. và các môn kỹ thuật chuyên ngành, với nội dung giảng dạy được
cập nhật từ chửơng trình nửớc ngoài.
♦♦♦ Kỹ năng
-Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy
định, định mức trong ngành điễn tử - viễn thông. Thông qua các đợt kiến tập, thực tập,
đồ án, sinh viên được trau dồi kỹ năng tư vấn thiết kế cũng như quản lý thi công.
-Vận hành, quản lý điều hành:
Trang bị cho sinh viên kiến thức để sinh viên có khả năng vận hành các hệ thống
Điễn tử - Viễn thông, cũng như quản lý, điều hành hoạt động trong doanh nghiệp.
- Phân tích và xử lỷ thông tin:
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu
và giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình
hóa các hệ thống trong ngành Điễn tử - Viễn thông.
- Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Điễn tử - Viễn
thông thông qua các phần mềm chuyễn dùng và đồ án.
- Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp,
giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiễu chuẩn chuyên ngành (đồ án,
đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (seminar).
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- Làm việc theo nhóm:
Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ
chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường
sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Ngoại ngữ:
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp thông qua
các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt
trình độ ngoại ngữ chuẩn B2 tương đương bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
- Tin học:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về CNTT. Khi ra trường, sinh viên
phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số
Q3/2Q14/TT-BTTT: “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin
(CNTT)" của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày
28/Q4/2Q14. Cụ thể chuẩn này bao gồm 6 mô đun:

STT
1

2

3
4
5
6

Tên mô đun

Nội dung vắn tắt

Hiểu biết về CNTT cơ Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính,
bản
các ứng dụng của CNTT-TT, cơ bản về an toàn
thông tin...
Sử dụng máy tính cơ bản Làm việc với hệ điều hành, quản lý file/folder,
sử dụng một số phần mềm tiện ích (nén/giải nén,
diệt virus...), sử dụng tiếng Việt trên máy tính.
Xử lý văn bản cơ bản Ms Word cơ bản
Sử dụng bảng tính cơ Ms Excel cơ bản
bản
Sử dụng trình chiếu cơ Ms PowerPoint cơ bản
bản
Sử dụng Internet cơ bản Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang web,
gửi nhận thư điện tử, tìm kiếm thông tin.

❖ Thái độ
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xậy dựng và
bảo vệ Tổ Quốc.
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4.3.3 Kết quả đầu ra (Chuẩn đầu ra):
Chuẩn đầu ra của chương trình Đào tạo chất lượng cao của ngành Kỹ thuật Điện tử
- Viễn thông được xậy dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại trà của
ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông được công bố năm 2012 (theo quyết định ban hành
khung chương trình đào tạo trong phụ lục 3), hướng đến đạt chuẩn kiểm định chất lượng
giáo dục theo AUN và ABET.
Kỹ sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật Điện tử
- Viễn thông sẽ đạt được các kết quả sau:
1. Nắm vững kiến thức: về khoa học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành kỹ thuật

Điện tử (ĐT), Viễn thông (VT), Máy tính (MT).
2. Vận dụng kiến thức: biết áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành và

chuyên ngành, kỹ năng thực hành kết hợp với việc sử dụng các phần mềm chuyên
dùng; có thể thiết kế một hệ thống và các giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc
ngành ĐT, VT, MT phù hợp với các yêu cầu về y tế cộng đồng, xã hội và môi trường.
3. Nhận dạng, phân tích và xử lý: biết nhận dạng, phân tích và xác định các vấn đề kỹ

thuật trong các hệ thống ĐT, VT, MT; có thể nghiên cứu tài liệu có liên quan; từ đó
xây dựng các mô hình và tính toán, thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề.
4. Tổ chức công việc: biết cách tổ chức hiệu quả các công việc quản lý, điều hành, vận

hành, thiết kế, thi công, bảo dưỡng; có khả năng phân công công việc cho các cá
nhân trong từng nhóm và phối hợp công việc giữa các nhóm để giải quyết các bài
toán tổng thể.
5. Diễn đạt, trình bày: biết cách trình bày rõ ràng các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết và

các kết quả đạt được.
6. Học tập suốt đời: ý thức được nhu cầu học tập suốt đời; có khả năng tiếp thu các kiến

thức mới, học tập và cập nhật thông tin nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển nhanh
chóng của ngành kỹ thuật ĐT, VT, MT.
7. Hiểu biết về xã hội, môi trường: có khả năng tham gia giải quyết các bài toán kỹ

thuật trong ngành kỹ thuật ĐT, VT, MT liên quan đến xã hội và môi trường; hiểu
được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội để có thể đáp ứng
nhu cầu phát triển bền vững.
8. Giao tiếp: có thể tham gia hiệu quả trong các nhóm đa ngành; có khả năng làm việc

với các chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên quốc tế bằng ngoại ngữ nhằm đạt hiệu quả
cao trong công việc.
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4.4 MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KT ĐIỆN – ĐIỆN
TỬ (CHẤT LƯỢNG CAO)
4.4.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực ưu tú có ý thức chính trị tốt,
trình độ chuyên môn cao, tiến tới đẳng cấp quốc tế. Với trình độ tiếng Anh được tăng cường,
sinh viên tốt nghiệp Chương trình này sẽ có nhiều khả năng hội nhập, làm việc cho các
công ty nước ngoài hoặc nhận được học bổng để có thể tiếp tục theo học các chương trình
thực tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các nước phát triển.
Giải pháp chính là nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, tạo điều kiện tốt cho sinh
viên trong quá trình học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm; khi đó người học sẵn sàng chi tiền
cao để nhận được kết quả mong muốn. Muốn đạt được điều đó cần có nguồn tài liệu dồi
dào, phương pháp giảng dạy tích cực, sinh viên có tinh thần và ý thức học tập.
Đào tạo kỹ sư điện có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có đủ
sức khỏe và được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành để phục
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kỹ sư điện – điện tử có khả năng
thiết kế, sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng,
quản lý, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện – điện tử, trang thiết bị điện – điện tử. Kỹ
sư điện – điện tử có thể làm việc trong các lĩnh vực có sử dụng kỹ thuật điện và kỹ thuật
điện tử trong các trong các lĩnh vực công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân, có phương
pháp làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên
cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi
trường quốc tế, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.
4.4.2 Mục tiêu cụ thể:
Kiến thức
Kỹ sư điện – điện tử được đào tạo từ chương trình CLC được cung cấp các kiến thức
cơ bản về Toán, Vật lý, Hóa học, Môi trường, Quản lý dự án, …, các kiến thức cơ sở về
điện từ, điện tử, tự động hóa, tin học, cơ, nhiệt, … và các môn kỹ thuật chuyên ngành, với
nội dung giảng dạy được cập nhật từ chương trình nước ngoài.
Kỹ năng
- Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy
định, định mức trong ngành điện hoặc điện tử. Thông qua các đồ án môn học và đồ án tốt
nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng tư vấn thiết kế cũng như quản lý thi công.
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-

Vận hành, quản lý điều hành

Trang bị cho sinh viên kiến thức để sinh viên có khả năng vận hành các hệ thống
điện hoặc điện tử, các hệ thống tự động hóa cũng như quản lý, điều hành hoạt động trong
doanh nghiệp.
-

Phân tích và xử lý thông tin:

Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và
giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa
các hệ thống trong ngành điện – điện tử.
-

Giải quyết vấn đề:

Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành điện – điện tử
thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học
-

Giao tiếp:

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức
tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ
án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên
môn (semina).
- Làm việc theo nhóm:
Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ
chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường
sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
-

Ngoại ngữ:

Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp thông qua các
học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học phần ngoại ngữ tăng
cường. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương chuẩn B2 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
Thái độ
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc.
4.4.3 Kết quả đầu ra (Chuẩn đầu ra):
Chuẩn đầu ra của chương trình Đào tạo chất lượng cao của ngành Kỹ thuật điện Điện tử được xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại trà của ngành
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Kỹ thuật điện-Điện tử được công bố năm 2009 (có kèm theo quyết định công bố chuẩn đầu
ra của Hiệu trưởng và chuẩn đầu ra trong phụ lục 4), có cập nhật bổ sung để hướng đến đạt
chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo AUN và ABET.
Kỹ sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật Điện –
Điện tử sẽ đạt được các kết quả sau
1 Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học cơ bản và khoa học kỹ
thuật trong công tác chuyên môn.
2 Có khả năng sử dụng các thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như vận dụng
các kỹ năng cần thiết cho liñ h vực chuyên môn.
3 Có khả năng xây dựng và tiến hành thí nghiệm, cũng như phân tích và xử lý kết
quả thí nghiệm.
4 Có khả năng tư vấn, thiết kế, cũng như quản lý thi công đáp ứng các yêu cầu
thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, đạo đức, an toàn lao động, sản
xuất và bền vững.
5 Có khả năng lắp đặt, thử nghiệm, vận hành cũng như sửa chữa các hệ thống,
thiết bị điện - điện tử và các hệ thống tự động hóa.
6

Có khả năng suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

7

Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

8

Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

9

Có khả năng trình bày, báo cáo kết quả.

10 Có khả năng học tập suốt đời.
11 Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
4.5 MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KT ĐIỀU KHIỂN
– TỰ ĐỘNG HÓA (CHẤT LƯỢNG CAO)
3.5.1 Mục tiêu đào tạo
4.5.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực ưu tú có ý thức chính trị tốt,
trình độ chuyên môn cao, tiến tới đẳng cấp quốc tế. Với trình độ tiếng Anh được tăng cường,
sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ có nhiều khả năng hội nhập, làm việc cho các công
ty nước ngoài hoặc nhận được học bổng để có thể tiếp tục theo học các chương trình thực
tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các nước phát triển.
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Giải pháp chính là nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, tạo điều kiện tốt cho sinh
viên trong quá trình học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm; khi đó người học sẵn sàng chi tiền
cao để nhận được kết quả mong muốn. Muốn đạt được điều đó cần có nguồn tài liệu dồi
dào, phương pháp giảng dạy tích cực, sinh viên có tinh thần và ý thức học tập.
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa nhằm
trang bị cho sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến
thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản để nhanh chóng tham gia vận hành,
bảo dưỡng, lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng Kỹ thuật điều
khiển và Tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế quốc dân, phục vụ tốt xã
hội và đất nước; có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc
lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ
tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các
bậc học cao hơn.
4.5.2 Mục tiêu cụ thể
Về kiến thức:
Chương trình đào tạo CLC ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa được xây dựng
nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Toán, Vật lý, Hóa học, Môi trường,
Quản lý dự án, …, các kiến thức cơ sở về điện từ, điện tử, điều khiển và tự động hóa, tin
học, cơ học, cơ, nhiệt, tiếng Anh…và các môn kỹ thuật chuyên ngành như điều khiển tự
động, điều khiển quá trình, điện tử công suất, truyền động điện… với nội dung giảng dạy
được cải tiến và cập nhật theo chương trình đào tạo của cac nước tiên tiến.
Về kỹ năng:
- Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy định,
định mức trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa. Thông qua các đồ án môn học và đồ
án tốt nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng tư vấn thiết kế cũng như quản lý thi công.
- Vận hành, quản lý điều hành
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cũng như kiến thức cần thiết phục vụ cho việc vận
hành, quản lý điều hành các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong các nhà máy và cơ
sở sản xuất.
- Phân tích và xử lý thông tin
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Trang bị cho sinh viên kỷ năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và
giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa
các hệ thống trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.
- Giải quyết vấn đề
Trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận biết và phương pháp giải quyết vấn đề trong thực
tế thuộc lĩnh vực chuyên môn một cách hiệu quả.
- Giao tiếp
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những vấn đề phức tạp,
giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án
môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn
(seminar).
- Làm việc theo nhóm
Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ
chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường
sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Ngoại ngữ
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp thông qua các
học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học phần ngoại ngữ tăng
cường. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương chuẩn B2 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
Về thái độ
Có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà
nước. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.
4.5.3 Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao
Chuẩn đầu ra của chương trình Đào tạo chất lượng cao của ngành Kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa được xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại trà của
ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (trước đây là một chuyên ngành của ngành Kỹ
thuật điện-điện tử) được công bố năm 2009 (có kèm theo quyết định công bố chuẩn đầu ra
của Hiệu trưởng và chuẩn đầu ra trong phụ lục 6), có cập nhật bổ sung để hướng đến đạt
chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo AUN và ABET
Chương trình đào tạo CLC ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa được xây
dựng để đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được các chuẩn đầu ra như sau:
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1. Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật
trong công tác chuyên môn.
2. Có khả năng sử dụng các thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như vận dụng các
kỹ năng cần thiết cho liñ h vực chuyên môn.
3. Có khả năng xây dựng và tiến hành thí nghiệm, cũng như phân tích và xử lý kết quả
thí nghiệm.
4. Có khả năng tư vấn, thiết kế, cũng như quản lý thi công đáp ứng các yêu cầu thực
tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, đạo đức, an toàn lao động, sản xuất và
bền vững.
5. Có khả năng lắp đặt, thử nghiệm, vận hành cũng như sửa chữa các hệ thống, thiết bị
điện - điện tử và các hệ thống tự động hóa.
6. Có khả năng suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.
7. Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.
8. Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.
9. Có khả năng trình bày, báo cáo kết quả.
10. Có khả năng học tập suốt đời.
11. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
4.6 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành công nghệ thực phẩm chất lượng cao
4.6.1Mục tiêu chung
Mục tiêu của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực ưu tú có ý thức chính trị tốt,
có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản tốt; kiến thức chuyên môn vững vàng; có
những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển
của ngành Công nghệ thực phẩm, thích nghi với môi trường toàn cầu hóa.
Với trình độ tiếng Anh được tăng cường, sinh viên t0t nghiệp Chương trình này sẽ
có nhiều khả năng hội nhập, làm việc cho các công ty qu c tế hoặc nhận được học bổng để
có thể tiếp tục theo học các chương trình thực tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các nước phát
triển.
Giải pháp chính là nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, tạo điều kiện tốt cho sinh
viên trong quá trình học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm; khi đó người học sẵn sàng tự
nguyện đóng học phí cao để nhận được kết quả mong muốn. Để đạt được điều đó cần có
nguồn tài liệu dồi dào, phương pháp giảng dạy tích cực, sinh viên có tinh thần và ý thức
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học tập.
4.6.2 Mục tiêu cụ thể kiến thức
Kỹ sư Công nghệ thực phẩm được đào tạo từ chương trình CLC được cung cấp các
kiến thức toán cũng như các kiến thức khoa học tự nhiên như vật lý, cơ, điện, các kiến thức
về khoa học xã hội, các kiến thức cơ sở ngành về Hóa học, Hóa sinh, Vi sinh, Quá trình và
thiết bị công nghệ hóa học, cùng các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật, thiết bị chế biến
thực phẩm, kỹ thuật đo lường, kiến thức về công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm
như các sản phẩm lên men, đường, bánh, kẹo, chế biến lương thực, thịt, cá, sữa, cây nhiệt
đới như dầu thực vật, cà phê, ca cao, đồ uống.... Kỹ sư tốt nghiệp từ chương trình có hiểu
biết sâu về quản lý, kiểm soát chất lượng thực phẩm, kỹ thuật bảo quản thực phẩm và
phương pháp luận phát triển sản phẩm thực phẩm.
Kỹ năng:
* Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và đề xuất các dây
chuyền công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm hoặc phân tích tìm hiểu nguyên nhân
các vấn đề phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.
* Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hiện các tính
toán giải quyết các vấn đề kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành dây chuyền công nghệ
hoặc thiết kế các nghiên cứu thực nghiệm giải quyết vấn đề nảy sinh trong quản lý chất
lượng hoặc phát triển sản phẩm.
* Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, lập luận về những giải
pháp kỹ thuật, kết quả nghiên cứu trong quá trình thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất,
quản lý chất lượng hoặc phát triển sản phẩm thông qua các seminar, đồ án môn học, đồ án
tốt nghiệp.
* Làm việc theo nhóm : Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai
trò khác nhau, như tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích,
môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
* Ngoại ngữ:

Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp thông qua
các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học phần ngoại ngữ
tăng cường. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ chuẩn B2 tương đương bậc
4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt nam và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên
ngành.
Thái độ:
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Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp,
trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc
sống.
4.6.3 Kết quả đầu ra (Chuẩn đầu ra)
Chuẩn đầu ra của chương trình Đào tạo chất lượng cao của ngành Công nghệ thực
phẩm tử được xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại trà của ngành
Công nghệ Thực phẩm được công b ố năm 2009 (minh chứng 1), có cập nhật bổ sung để
đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo.
Kỹ sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thực
phẩm sẽ đạt được các kết quả sau:
1 Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào ngành Công
nghệ thực phẩm.
2 Có khả năng hiểu biết, áp dụng các thiết bị công nghệ, dụng cụ đo lường hiện đại,
những kỹ năng cần thiết vận hành các dây chuyền sản xuất thực phẩm.
3 Có khả năng thiết kế, tiến hành các thí nghiệm, phân tích và xử lý kết quả thực
nghiệm và áp dụng kết quả trong cải tiến quá trình sản xuất.
4 Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc thiết kế, lắp đặt dây chuyền công nghệ.
5 Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh
trong chế biến thực phẩm.
6 Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc phát triển sản phẩm thực phẩm
7 Có khả năng suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.
8 Có khả năng nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về công nghệ.
9 Có khả năng trình bày, báo cáo kết quả.
10 Có khả năng học tập liên tục, suốt đời.
11 Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường.
12 Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

4.7 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật dầu khí chất lượng cao
4.7.1 Mục tiêu chung:
Mục tiêu của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực ưu tú có ý thức chính trị tốt,
trình độ chuyên môn cao, tiến tới đẳng cấp quốc tế, thích ứng tốt với tình hình Việt Nam
24

hội nhập cộng đồng kinh tế Asian. Với trình độ tiếng Anh được chú trọng tăng cường, sinh
viên tốt nghiệp Chương trình này sẽ có nhiều khả năng hội nhập, làm việc cho các công ty
lớn trong và ngoài nước, các công ty đa quốc gia hoặc nhận được học bổng để có thể tiếp
tục theo học các chương trình thực tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các nước tiên tiến trên
thế giới.
Giải pháp chính là nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, tạo điều kiện tốt cho sinh
viên trong quá trình học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm; khi đó người học sẵn sàng chấp
nhận một chi phí cao để nhận được kết quả mong muốn. Muốn đạt được điều đó cần có đội
ngũ giảng viên năng lực và giàu kinh nghiệm với phương pháp giảng dạy tích cực, nguồn
tài liệu dồi dào, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập đạt chất lượng, sinh viên có
tinh thần và ý thức học tập tốt.
Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Kỹ thuật dầu khí được thiết kế nhằm
đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách, đạo đức tốt, có sức khỏe
tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn về CNHH - Dầu
và khí vững chắc; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, tác
nghiệp độc lập và sáng tạo, có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, có khả năng tự học
và nghiên cứu, đạt chuẩn ngoại ngữ và công nghệ thông tin nên dễ dàng tiếp thu được khoa
học và công nghệ tiên tiến của thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất
nước trong Cộng đồng kinh tế Asian và thế giới.
4.7.2 Mục tiêu cụ thể:
Về kiến thức
Trang bị cho người học:
-

Những kiến thức về Toán cũng như các kiến thức khoa học cơ bản như Vật lý, Cơ,
Điện, Điện tử, Môi trường;

-

Các kiến thức cơ sở ngành như Cơ sở lý thuyết hóa học , Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ,
Hóa lý (Nhiệt động học , Điện hóa và Ăn mòn, Động học và Hóa lý hệ phân tán),
Hóa phân tích, Tinh thể học, Quá trình Thủy lực và cơ học, Quá trình và thiết bị
truyền nhiệt, Quá trình và thiết bị truyền chất; Kỹ thuật thiết bị phản ứng, Kỹ thuật
hóa học vô cơ, Kỹ thuật hóa học Hữu cơ, Kỹ thuật xúc tác, Hóa học dầu mỏ, Nhiệt
động học ứng dụng , Chưng cất đa cấu tử.

-

Các kiến thức chuyên ngành như Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất, Thiết kế mô
phỏng, Kỹ thuật phân tích dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, Công nghệ Lọc dầu, Quá
trình Lọc tách vật lý, Công nghệ Hóa dầu, Công nghệ chế biến khí, Sản phẩm dầu
mỏ thương phẩm, Thiết bị dầu khí, Kỹ thuật khai thác dầu khí, Khống chế và điều
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khiển Quá trình, Động cơ và ô nhiễm, Tối ưu hóa nhà máy Lọc dầu, Dầu nhờn, Mỡ,
Phụ gia.
Về kỹ năng:
•

Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và lập luận logic,
nhằm:

-

Tư vấn, thiết kế công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực CNHH – Dầu & Khí.

-

Tổ chức lắp đặt, vận hành dây chuyền, thiết bị CNHH – Dầu & Khí.

-

Vận hành công nghệ , Quản lý và Tố i ưu hóa các phân xưởng sản xuất trong lĩnh
vực CNHH - Dầu & Khí.

-

Hoạch định các nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất, các nghiên cứu phát triển
sản phẩm dầu khí và vật liệu, xúc tác trong CNHH - Dầu & Khí.

•

•

•

•

Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua thực
hiện các đồ án môn học và ứng dụng các phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ tính toán
thiết kế công nghệ, thiết bị.
Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích các vấn đề
chuyên ngành thông qua các báo cáo thí nghiệm, báo cáo thực tập, bảo vệ các đồ án
môn học đồ án tốt nghiệp hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (seminar).
Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách thức làm việc hiệu quả trong các
vai trò khác nhau như tổ chức, quản lý trao đổi để đạt hiệu quả trong việc thực hiện
các dự án cụ thể thông qua việc thực hiện theo nhóm các bài tập lớn, đồ án công
nghệ từ nhóm các sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật
chuyên môn khác nhau.
Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp
thông qua các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học
phần ngoại ngữ tăng cường. Khi tốt nghiệp , sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương
đương chuẩn B2 và am hiêu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

Về thái độ:
Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách
nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.
4.8 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Xây dựng cầu đường chất lượng cao
4.8.1 Mục tiêu đào tạo chất lượng cao:
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Mục tiêu đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao
thông (Xây dựng Cầu đường) của khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoaĐại học Đà Nẵng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu xây
dựng và phát triển ngày càng mạnh của khu vực trong kế hoạch phát triển chung của Trường
và Đại học Đà Nẵng.
4.8.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:
Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên Chất lượng cao nghành Kỹ thuật xây
dựng công trình giao thông có khả năng:
1. Tiếp cận các kiến thức, công nghệ mới và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại
trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch và tổ chức giao thông, Cơ sở hạ tầng giao
thông.
2. Ứng dụng các kiến thức về toán và khoa học cơ bản vào ngành Xây dựng Cầu
đường, Quy hoạch và tổ chức giao thông, Cơ sở hạ tầng giao thông.
3. Phân tích, xử lý s ố liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả đạt được trong cải tiến
tiêu chuẩn, quy trình thiết kế thi công trong các lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch
và Tổ chức giao thông, Cơ sở hạ tầng giao thông.
4. Áp dụng các kiến thức trong việc thiết kế qui hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng giao
thông cũng như thiết kế các hạng mục công trình trong ngành Xây dựng Cầu đường.
5. Làm việc theo nhóm (tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm phương án
hợp lý nhất).
6. Phân tích tình hình thực tế, đề xuất giải pháp và giải quyết những vấn đề kỹ thuật
nảy sinh trong quá trình quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình Cầu đường.
7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu (Đồ án qui hoạch, Lập dự án, Thiết kế kỹ
thuật, Thiết kế thi công, các kết quả nghiên cứu khoa học) trong lĩnh vực Xây dựng Cầu
đường, Quy hoạch và Tổ chức giao thông, Cơ sở hạ tầng giao thông đô thị.
8. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ khoa
học kỹ thuật áp dụng trong ngành Xây dựng Cầu đường. Tham gia chương trình đào tạo
bậc học Thạc sỹ ở các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng Công trình
Giao thông.
9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.
10. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán thiết kế kết cấu nền móng, cầu,
đường và quy hoạch, tổ chức giao thông.
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11. Có năng lực, trình độ ngoại ngữ đảm bảo có thể đọc hiểu được các tài liệu chuyên
ngành và giao tiếp thông thường.

4.9 Mục Tiêu và Chuẩn đầu ra của ngành kiến trúc (Chât lượng cao)
4.9.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực ưu tú, có bản lĩnh chính
trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, tiệm cận với đẳng cấp quốc
tế. Chương trình Đào tạo Chất lượng cao được thiết kế trên cơ sở kế thừa, đổi mới chương
trình truyền thống; tiếp thu những chương trình tiên tiến, giáo trình của các trường có thứ
hạng trên thế giới, gắn chặt giữa đào tạo ở nhà trường với đời sống xã hội và lao động nghề
nghiệp. Sinh viên tham gia chương trình này sẽ được học tập trong môi trường cơ sở vật
chất hiện đại, một số môn chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm nâng cao
trình độ ngoại ngữ, được học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, được rèn luyện các
kỹ năng cần thiết trong công việc để có thể tự tin làm việc với các đối tác trong và ngoài
nước, phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước; hoặc tiếp tục theo học các chương trình
thực tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.
Kiến trúc sư có có thể làm việc trong các lĩnh vực quản lý cảnh quan kiến trúc đô
thị, tư vấn, thiết kế công trình, tham gia đào tạo chuyên ngành kiến trúc, có phương pháp
làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu,
sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng chuyên ngành, sử dụng công nghệ
thông tin để nghiên cứu, tiếp thu hiệu quả khoa học công nghệ tiên tiến, các vấn đề mới
của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế, có khả năng học tiếp lên các bậc học
cao hơn.
4.9.2 Mục tiêu cụ thể
Kiến thức
Kiến trúc sư được đào tạo từ chương trình CLC được cung cấp các kiến thức cơ bản
về Toán, vật lý, môi trường, văn hóa, kết cấu công trình…các kiến thức cơ sở về mỹ thuật,
quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, kết cấu, điện…và các môn kỹ thuật chuyên ngành, với nội
dung giảng dạy được cập nhật chọn lọc từ các chương trình đã khẳng định được uy tín của
các nước tiên tiến.
Kỹ năng
- Tư vấn, thiết kế
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy
định, định mức trong ngành kiến trúc, quy hoạch. Thông qua các đồ án môn học và đồ án
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tốt nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng sáng tác, tư vấn thiết kế công trình xây dựng
dân dụng và công nghiệp, quy hoạch các khu chức năng đô thị cũng như quản lý thi công
công trình kiến trúc.
- Tổ chức thi công
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản tổ chức, thi công các công trình dân dụng
quy mô nhỏ, thông qua môn học tổ chức thi công và các bài thực hành, thực tâ ̣p nhâ ̣n thức,
tham quan kiến trúc.
- Vận hành, quản lý điều hành
Trang bị cho sinh viên kỹ năng phối hợp phần thiết kế với các công việc tại công
trường, tham gia quản lý thi công, quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị, quản lý các dự án
có liên quan cũng như tham gia điều hành hoạt động trong trong các doanh nghiệp tư vấn
thiết kế kiến trúc.
- Phân tích và xử lý thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin chuyên ngành, phân tích
và xử lý thông tin thông qua các bài tập ở các môn học, đồ án môn học và luận văn tốt
nghiệp.
Trang bị khả năng phân tích và xây dựng các mô hình ứng với các yêu cầu và mục
tiêu thiết kế thông qua các phần mềm mô phỏng nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong thiết kế,
quản lý và vận hành công trình sau này.
- Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành kiến trúc quy
hoạch thông qua các bài tập và đồ án môn học.
- Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức
tạp, các giải pháp thiết kế, giải pháp thay thế, giải pháp thực hiện của ngành kiến trúc....
thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt
nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.
- Làm việc theo nhóm:
Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ
chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường
sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Ngoại ngữ:
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Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp thông qua các
học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học phần ngoại ngữ tăng
cường. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương chuẩn B2 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
Thái độ
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc; có ý thức trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng, đặc biệt là ý thức
về bảo vệ môi trường, rèn luyện và hoàn thiện ý thức về kỷ luật và tác phong làm việc công
nghiệp và hiện đại.
4.9.3 Kết quả đầu ra (Chuẩn đầu ra)
Chuẩn đầu ra của chương trình Đào tạo chất lượng cao của ngành Kiến trúc được
xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại trà của ngành Kiến trúc
được công bố năm 2009, theo quyết định QĐ 230/ĐHBK ngày 24/10/2009 và chỉnh sửa
bổ sung vào năm 2014 (có kèm theo quyết định công bố chuẩn đầu ra của Hiệu trưởng và
chuẩn đầu ra trong phụ lục 4), có cập nhật bổ sung để hướng đến đạt chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục theo AUN.
Kiến trúc sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Kiến trúc
công trình sẽ đạt được các kết quả sau:

1 Có sức khỏe tốt, có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
2

Có kiến thức nền tảng văn hóa-nhân văn.

3

Có khả năng học tập suốt đời.

4

Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

5

Có khả năng sử dụng các thiết bị, phần mền thiết kế hỗ trợ cho liñ h vực chuyên
môn.

6

Có khả năng ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học chuyên ngành
làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, phát triển tư duy logic
và khoa học.

7

Có khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

8

Có khả năng phân tích, trình bày và lập các báo cáo liên quan đến lĩnh vực
chuyên môn đào tạo.
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9

Có khả năng sáng tác, tư vấn, thiết kế, triển khai hồ sơ kỹ thuật các thể loại công
trình kiến trúc.

10 Có khả năng tham gia quản lý trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và quy
hoạch đô thị.
V. Khoa Cơ Khí
5.1 MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH CÔNG
NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
5.1.1 Mục tiêu chung
Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tố t, có sức khỏe;
có nền tảng vững chắ c về kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên
môn; có kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành
cơ bản và tay nghề tốt; có kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình ý tưởng, kế hoạch; có
trình độ ngoại ngữ và tin học tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực Cơ khí chế ta ̣o
máy.
Chương trình chú tro ̣ng đế n viê ̣c phát triể n các kỹ năng phân tích, các giải pháp kỹ
thuâ ̣t có thể có, qua đó sinh viên sau khi tố t nghiê ̣p có đủ kiế n thức thích nghi với môi
trường làm viê ̣c ca ̣nh tranh và luôn thay đổ i.
5.1.2 Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
Trang bị cho sinh viên các kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản như Toán, Lý,
Hóa; các kiến thức cơ sở ngành; các kiến thức chuyên ngành Cơ khí chế ta ̣o máy bao gồ m
kiến thức về tính toán, thiết kế cơ khí trong hê ̣ thố ng sản xuấ t chế ta ̣o máy, tự đô ̣ng hoá
quá trình sản xuấ t, các công nghê ̣ sản xuấ t hiê ̣n đa ̣i, tổ chức và quản lý sản xuất.
- Về kỹ năng
* Phân tích, giải quyết vấn đề:
Trang bi ̣ cho sinh viên kỹ năng thiế t kế chế ta ̣o máy và chi tiết máy, hê ̣ thố ng sản
xuấ t và các loại sản phẩm là thiế t bi ̣phu ̣c vu ̣ nền kinh tế quốc dân và cô ̣ng đồ ng; kỹ năng
tự tổ chức thực hiê ̣n các quá trình gia công, sản xuấ t chi tiết máy và máy, từ khâu chuẩ n bi ̣
cho đế n gia công, chế tạo ra thành phẩ m; kỹ năng quản lý, điề u hành các quá trình gia công,
điều hành hê ̣ thố ng sản xuấ t cơ khí và hệ thống sản xuất công nghiệp có liên quan; kỹ năng
về vâ ̣n hành thiết bị, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị....; kỹ năng thu thập xử lý
thông tin, phân tích các yêu cầu, giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điề u kiê ̣n ràng buô ̣c; kỹ
31

năng tìm lời giải qua các bước phân tích và các công cu ̣ hỗ trơ.̣
* Giao tiếp:
Kỹ năng trình bày, diễn đa ̣t vấ n đề , giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp
thay thế, trang bị cho sinh viên có kiến thức ngoại ngữ nhất định trong tham khảo tài liệu
chuyên môn và giao tiếp.
* Làm việc theo nhóm:
Trang bị cho sinh viên tinh thần đoàn kết hợp tác trong học tập và trong các hoạt
động; phương pháp làm việc ở những vai trò khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ
chức, quản lý để đạt được hiệu quả từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn,
hoàn cảnh, sở thích, môi trường sống khác nhau.
- Về thái độ
Trang bi cho
̣
sinh viên ý thức trách nhiê ̣m đố i với công viê ̣c, đố i với cô ̣ng đồ ng, tinh
thầ n hơp̣ tác, tương trơ,̣ ý thức tổ chức kỷ luâ ̣t và tác phong công nghiê ̣p.
5.1.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, kỹ sư ngành Công nghệ chế tạo máy có
khả năng:
1. Tiếp cận về công nghệ và kỹ thuâ ̣t tiên tiế n, kỹ năng vận hành các thiết bị hiê ̣n
đa ̣i trong công nghiệp.
2. Ứng dụng các kiến thức về khoa học cơ bản, cơ sở ngành vào thiết kế, chế ta ̣o
sản phẩm và hệ thống điều khiển.
3. Phân tích, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong sản xuất.
4. Áp dụng kiến thức vào thiết kế dây chuyền sản xuất và các thành phầ n trong chế
ta ̣o máy.
5. Tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm.
6. Nhận dạng, phân tích tài liệu và thực tiễn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
7. Trình bày kết quả, ý tưởng.
8. Nghiên cứu, tự ho ̣c tâ ̣p, câ ̣p nhâ ̣t các vấ n đề mới về kỹ thuật.
9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.
10. Sử dụng những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho liñ h
vực chuyên môn.
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11. Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản do Bộ TT&TT ban hành
và sử dụng được các phần mềm kỹ thuâ ̣t chuyên ngành.
12. Chuẩn ngoại ngữ đầu ra: TOEIC 450.
5.2 MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
TỬ
5.2.1 Mục tiêu chung:
Chương trình nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có
nền tảng vững về kiến thức cơ bản, có khả năng ngoại ngữ cũng như có đủ các kiến thức
cơ sở và chuyên ngành, có khả năng cải thiện được chức năng của một hệ thống kỹ thuật
thông qua mối liên kết chặt chẽ giữa các thành phần cơ học, điện/điện tử, xử lý dữ liệu và
điều khiển. Trên cơ sở đó, người kỹ sư cơ điện tử có thể tìm được giải pháp mới ưu việt về
phương diện công năng và giá thành sản phẩm, một vấn đề mang ý nghĩa quyết định trong
sự cạnh tranh của nền kinh tế toàn cầu.
Kỹ sư cơ điện tử có khả năng làm chủ các sản phẩm cơ điện tử, các công cụ kỹ thuật
tự động, hiện đại, như sử dụng, bảo trì, lắp ráp, thiết kế cải tiến, thiết kế chế tạo các sản
phẩm cơ điện tử và cũng có khả năng tiếp cận các kiến thức hiện đại trong chuyên ngành.
5.2.2 Mục tiêu cụ thể:
Áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến, cập nhật. Giúp sinh viên nắm vững các kiến
thức cơ bản và được thực hành trên các phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhằm cung cấp cho
xã hội các kỹ sư cơ điện tử có:
1. Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe để tham
gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
2. Kiến thức: Kỹ sư cơ điện tử được trang bị các kiến thức cơ bản về Toán,
Vật lý, …, các kiến thức cơ sở về cơ học, điện, điện tử, tự động hóa, tin học,
… và các học phần kỹ thuật chuyên ngành về cơ điện tử.
3. Kỹ năng:
a. Vận hành các thiết bị và dây chuyền sản xuất trong công nghiệp
b. Thiết kế máy và hệ thống điều khiển máy và dây chuyền thiết bị
c. Tổ chức thiết kế và gia công
d. Quản lý, điều hành qúa trình thiết kế và sản xuất
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e. Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và
xây dựng các mô hình liên quan cơ khí, điện tử, điện,... với sự hổ trợ của các
phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành.
f. Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng giải quyết các vấn
đề đặt ra trong ngành cơ điện tử thông qua các đồ án môn học, thực tập, thực
hành và các phần mềm ứng dụng.
g. Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, những giải
pháp, những phương án, thông qua các bản thuyết minh, các báo cáo (thí
nghiệm, thực tập, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) hay các thuyết trình
chuyên ngành.
h. Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên tinh thần đoàn kết hợp tác
trong học tập và trong các hoạt động; phương pháp làm việc ở những vai trò
khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ chức, quản lý để đạt được hiệu
quả từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn , hoàn cảnh, sở thích,
môi trường sống,... khác nhau …
i. Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên có kiến thức ngoại ngữ nhất định trong
tham khảo tài liệu chuyên môn và giao tiếp (tương đương Toeic - 450 điểm).
4. Thái độ: Trang bị cho sinh viên có được đạo đức tư cách tốt, có ý thức trách
nhiệm đốiđ với cộng đồng với công việc, có ý thức kỷ luật và tác phong công
nghiệp.
5.2.3 Chuẩn đầu ra:
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người kỹ sư cơ điện tử có khả năng:
1. Tiếp cận các kiến thức về công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, có kỹ năng sử dụng
các máy móc, thiết bị tự động hiện đại.
2.

Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào chuyên ngành cơ

điện tử.
3. Phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả đó trong việc cải tiến
các sản phẩm cơ điện tử.
4. Áp dụng các kiến thức chuyên môn trong việc thiết kế các phần tử và cả hệ
thống cơ điện tử.
5. Tổ chức và làm việc hiệu quả trong làm việc nhóm.
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6. Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật hiện đại trong
chuyên ngành.
7. Trình bày các kết quả đạt được trong công việc.
8. Cập nhật các kiến thức mới, hiện đại và có thể tiếp tục học tập nâng cao
trình độ chuyên môn.
9. Hiểu biết về xã hội, về đạo đức nghề nghiệp về trách nhiệm của người công
dân với dân tộc, với Tổ quốc, có ý thức bảo vệ môi trường sống.
10. Sử dụng tốt các thiết bị, những công cụ kỹ thuật hiện đại trong liñ h vực chuyên
môn.
11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán thiết kế và xử lý các
vấn đề trong chuyên môn.
12. Sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc.
VI. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
6.1 Mục tiêu
6.1.1 Mu ̣c tiêu chung
Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đào ta ̣o theo
bốn chuyên ngành: Công nghê ̣ phầ n mề m, Hê ̣ thố ng nhúng, Mạng và truyền thông và Hệ
thống thông tin.
 Đối với chuyên ngành Công nghê ̣ phầ n mề m, người kỹ sư phải đa ̣t đươc̣ các kiế n
thức và kỹ năng cầ n thiế t để phát triể n các phầ n mề m và giải quyế t các vấ n đề đă ̣t ra
trong thực tế bằ ng máy tính; đó là khảo sát, phân tích thiế t kế hê ̣ thố ng, lâ ̣p trình,
triể n khai ứng du ̣ng và quản tri ̣các dự án công nghê ̣ thông tin.
 Sinh viên tốt nghiệp ngành Mạng và truyền thông có thể tự thiế t kế các hê ̣ thố ng
ma ̣ng theo nhu cầ u thực tế , giải quyế t tấ t cả các vấ n đề liên quan đế n chấ t lươṇ g, an
toàn, an ninh và khai thác hiê ̣u quả các ma ̣ng truyề n thông.
 Kỹ sư ngành Hê ̣ thố ng nhúng đươc̣ đào tạo để làm việc với những bộ vi điều khiển
và phần cứng khác nhau, những hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau… để
thích ứng cao với cả phần cứng và phần mềm các hệ thống nhúng khác nhau, tiếp
cận nhanh sự đa dạng sản phẩm đầu ra của hệ thống nhúng như: y tế, công nghiệp ô
tô, tự động hóa, điện tử gia dụng, viễn thông, quốc phòng, hàng không... và lập trình
ứng dụng trên các thiết bị di động.
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 Kỹ sư ngành Hệ thống thông tin có thể xây dựng, phát triển và quản lý các hệ thống
thông tin trong các doanh nghiệp. Các kỹ sư có thể trở thành chuyên gia hàng đầu
về quản lý hệ thống thông tin, tư vấn xây dựng các hệ thống thông tin.
6.1.2 Mục tiêu cụ thể
a. Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tố t, có nhân cách hài hòa, tư tưởng phục
vụ cộng đồng và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
b. Kiến thức: Kỹ sư công nghê ̣ thông tin được trang bi ̣ các các kiến thức cơ bản về toán,
vật lý, các kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin và kiế n thức chuyên ngành để đảm
bảo hoa ̣t đô ̣ng nghề nghiê ̣p và khả năng tự đào ta ̣o nhằ m thích ứng với sự thay đổ i rấ t
nhanh trong liñ h vực công nghê ̣ thông tin.
c. Kỹ năng
a. Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng khảo sát, phân tích và thiế t kế các
hê ̣ thố ng phần mềm, các hê ̣ thố ng ma ̣ng truyề n thông cũng như các hê ̣ thố ng nhúng.
b. Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy đô ̣c lâ ̣p và hệ thống, tự tin
khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong liñ h vực công
nghê ̣ thông tin và truyề n thông.
c. Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về soa ̣n thảo văn bản, trình bày các
báo cáo, giao tiế p với mo ̣i người xung quanh và biế t cách tâ ̣p hơp̣ mo ̣i người cùng
tham gia làm viê ̣c để giải quyế t công viê ̣c.
d. Làm việc nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm viê ̣c theo nhóm bao gồ m khả
năng thích nghi và hoà nhâ ̣p nhanh vào nhóm, phân công công viê ̣c, phố i hơp̣ hiê ̣u
quả giữa các thành viên, hỗ trơ ̣ các thành viên khác, trao đổ i giữa các thành viên...
e. Quản lý: Trang bi ̣ những kiế n thức cơ bản về quản lý kinh tế , quản tri ̣ dự án, quản
lý thời gian và điề u hành công viê ̣c hiê ̣u quả.
f. Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và
am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
6.1.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi tố t nghiê ̣p kỹ sư Công nghệ Thông tin:
1. Có kiế n thức nề n tảng tố t cũng như khả năng khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại:
máy tính, điện thoại di động, hệ thống nhúng, mạng máy tính.
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2. Có kiến thức chuyên ngành đầy đủ để thích ứng cao và làm việc tối ưu với các hệ điều
hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau, các công nghệ khác nhau, các bộ vi xử lý và phần
cứng khác nhau.
3. Có tư duy phê phán để nhâ ̣n biế t, phân tích và cải tiế n liên tu ̣c.
4. Có tư duy sáng ta ̣o để luôn tìm tòi, sáng ta ̣o ra những sản phẩ m mới cả về phầ n cứng
cũng như phầ n mề m.
5. Có khả năng tổ chức và điều hành có hiệu quả trong làm việc nhóm.
6. Có khả năng trình bày kết quả và trao đổ i kinh nghiê ̣m với đồ ng nghiê ̣p và khách hàng,
có kỹ năng mềm trong hoạt động khoa học, công nghệ.
7. Có khả năng học tập liên tu ̣c để tự trang bi,̣ bổ sung thêm những tri thức mới trong bố i
cảnh thay đổ i rấ t nhanh của liñ h vực công nghê ̣ thông tin.
8. Có khả năng hiểu biết về xã hội và môi trường.
9. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
VII. KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
7.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình ngành Kỹ thuật cơ khí
7.1.1 Mục tiêu chung:
Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và
sức khỏe tốt; được trang bị kiến thức về khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn,
có năng lực thực hành và khả năng làm việc theo nhóm đáp ứng yêu cầu phát triển của
ngành Kỹ thuật Cơ khí.
7.1.2 Mục tiêu cụ thể
Sinh viên được trang bị khối kiến thức về khoa học cơ bản và chuyên ngành thuộc
các lĩnh vực công nghệ ô tô, động cơ đốt trong, xe máy chuyên dùng, thiết bị thủy khí theo
các mục tiêu cụ thể sau:
1. Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong việc tham gia
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí có kiến thức vững chắc về
khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành liên quan đến thiết kế mô phỏng, cơ học chất
lỏng, điều khiển điện-điện tử và trình độ chuyên môn chuyên sâu về động cơ đốt trong,
công nghệ ô tô, xe máy chuyên dùng và thiết bị thủy khí.
3. Kỹ năng: Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng về:
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a. Phân tích vấn đề: phân tích, đánh giá các vấn đề kỹ thuật.
b. Giải quyết vấn đề: khả năng xử lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên
quan đến chuyên môn thông qua khả năng thu thập dữ liệu và tính toán.
c. Giao tiếp: kỹ năng trình bày, diễn đạt những vấn đề chuyên môn, xã hội.... thông
qua thi vấn đáp, báo cáo tiểu luận, bài tập lớn, trình bày đồ án môn học, đồ án tốt
nghiệp hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.
d. Làm việc theo nhóm: khả năng quản lý, tổ chức, tham gia hoạt động tập thể thông
qua việc thực hiện các nhóm chuyên đề, các nhóm nghiên cứu khoa học.
e. Ngoại ngữ: khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp thông thường.
4. Thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
7.1.3 Chuẩn đầu ra:
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trình, kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí có khả năng:
1. Nắm vững kiến thức khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí và am hiểu chuyên
sâu về công nghệ ô tô, xe máy chuyên dụng, động cơ đốt trong và thiết bị thủy khí.
2. Ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành phục vụ thiết kế, chế tạo,
lắp đặt và vận hành các máy móc, trang thiết bị thuộc về ô tô, động cơ đốt trong, xe
máy chuyên dùng, thiết bị thủy khí, nhà máy thủy điện, nhiệt điện và các hệ thống
động lực nói chung.
3. Thiết kế thực nghiệm, phân tích, xử lý số liệu và áp dụng kết quả thực nghiệm trong
học tập, nghiên cứu và sản xuất.
4. Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp và tổ chức làm việc theo nhóm.
5. Biết phân tích, tổng hợp và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật thuộc chuyên môn.
6. Có khả năng tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
7. Có kiến thức tổng quát về xã hội và môi trường.
8. Biết sử dụng và khai thác các phần mềm phục vụ thiết kế, mô phỏng và chế tạo
chuyên ngành.
Sử dụng tốt ngoại ngữ để giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên môn.
VIII. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT
TÀU THỦY
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7.1 Mục tiêu chung: Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng,
có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt, được trang bị kiến thức về khoa học cơ bản; kiến
thức cơ sở và chuyên môn vững; có năng lực thực hành và khả năng làm việc nhóm
tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành KỸ THUẬT TÀU THỦY trong nước cũng
như trên thế giới.
7.2. Mục tiêu cụ thể: Ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ (thiết kế, đóng mới, bảo trì, sửa chữa
tàu thủy) hướng việc đào tạo cho các kỹ sư Kỹ thuật Tàu thuỷ theo các mục tiêu cụ
thể sau:
* Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về khoa học cơ bản, kiến thức
cơ sở ngành, chuyên ngành về lĩnh vực thiết kế, công nghệ đóng tàu; công nghệ bảo
trì, sửa chữa tàu thủy
* Kỹ năng:
a. Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề
kỹ thuật.
b. Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng xử lý và giải quyết các vấn đề
thực tiễn đặt ra liên quan đến Cơ khí nói chung và Kỹ thuật tàu thuỷ nói riêng.
c. Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, diễn đạt những vấn đề
chuyên môn, xã hội.
d. Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai
trò khác nhau, như tổ chức, quản lý, tham gia giải quyết công việc theo nhóm.
e. Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.
* Thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
7.3. Kết quả đầu ra (Chuẩn đầu ra):
Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy có khả năng:
1. Tiếp cận về kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại liên
quan đến Cơ khí nói chung và Kỹ thuật tàu thủy nói riêng.
2. Ứng dụng các kiến thức về Khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn khi nghiên
cứu trong lĩnh vực tàu thủy.
3. Phân tích, xử lý số liệu và áp dụng kết quả thực nghiệm trong thiết kế, đóng mới
tàu biển và khai thác thiết bị tàu thủy.
4. Áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong việc thiết kế kỹ thuật, công nghệ,
thi công chế tạo tàu thông dụng và chuyên dụng.
5. Phối hợp và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.
6. Phân tích, tổng hợp và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật thuộc chuyên môn
thiết kế, đóng mới, bảo trì tàu thủy.
7. Làm việc độc lập như một chuyên gia kỹ thuật.
8. Tự bồi dưỡng, họctập sau đại học trong và ngoài nước.
39

9. Có những kiến thức tổng quát về xã hội và môi trường.
10. Có năng lực sử dụng các phần mềm chuyên dùng của ngành cơ khí và thiết kế
đóng mới tàu thủy như Autoship; Shipconstructor, Ansys.
11. Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 hoặc DELF
A2 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
IX. KHOA NHIỆT
9.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra
9.1.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo Kỹ sư có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến
thức, có kỹ năng thực hành và nghiên cứu ngành Kỹ thuật nhiệt và luôn được cập nhật về
các lĩnh vực liên quan, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động
sản xuất và đời sống, có khả năng được đào tạo thêm để công tác tại các trường đại học và
viện nghiên cứu.
9.1.2 Mục tiêu cụ thể:
Ngành Kỹ thuật nhiệt hướng việc đào tạo cho các kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Năng
lượng và Môi trường theo các mục tiêu cụ thể sau:
1. Có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc.
2. Về kiến thức: Trang bị cho kỹ sư ngành Kỹ thuật nhiệt tương lai những kiến thức vững
chắc về khoa học cơ bản, khoa học tính toán; có kiến thức cơ sở ngành hiện đại và có
kiến thức chuyên môn sâu về lò hơi, kỹ thuật sấy, kỹ thuật lạnh, điều hòa không khí,
năng lượng tái tạo và xử lý môi trường.
3. Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên của ngành có kỹ năng thực hành tốt, năng lực tính
toán, thiết kế vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
a. Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên năng lực phân tích, đánh giá
và xây dựng các mô hình; xác định các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế và
ứng dụng.
b. Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng xử lý và giải quyết các vấn
đề thực tiễn đặt ra thông qua các bài tập nhóm, bài tập lớn và đồ án môn học.
c. Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những vấn
đề, phân tích các giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế, thông qua các lần thi vấn
đáp, báo cáo tiểu luận, báo cáo bài tập lớn, trình bày đồ án môn học, đồ án tốt
nghiệp hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.
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d. Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên phong cách làm việc hiệu quả trong
các vai trò khác nhau như cùng nhau tổ chức và quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm
sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn
khác nhau thông qua các chuyên đề theo nhóm, nghiên cứu khoa học theo nhóm.
e. Ngoại ngữ:
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương Toeic 400 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
4. Thái đô ̣: trang bi ̣ cho sinh viên có ý thức trách nhiê ̣m đố i với công viê ̣c, đố i với cô ̣ng
đồ ng, có ý thức kỷ luâ ̣t và tác phong công nghiê ̣p.
9.1.3 Chuẩn đầu ra:
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trình, kỹ sư ngành Kỹ thuật nhiệt chuyên ngành
Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh có khả năng:
1. Tiếp cận các công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh, kỹ năng sử
dụng các thiết bị hiện đại liên quan đến ngành.
2. Ứng dụng các kiến thức về khoa học cơ bản và cơ sở ngành khi nghiên cứu về ngành
Kỹ thuật nhiệt;
3. Phân tích và xử lý kết quả khảo sát, thực nghiệm để cải tiến quá trình sản xuất liên
quan đến chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt;
4. Áp dụng kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành trong việc tư vấn, thiết kế, chế
tạo, sửa chữa, vận hành các hệ thống, thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật nhiệt như hệ thống cấp
nhiệt, lò công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, sấy, lạnh, điều hòa không khí…
5. Phối hợp và tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả,
6. Trình bày các kết quả nghiên cứu, thiết kế, tính toán
7. Làm việc độc lập
8. Tự đào tạo, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn và nếu có điều kiện sẽ học
tiếp sau đại học trong và ngoài nước,
9. Có những kiến thức cơ bản về xã hội và môi trường.
10. Tự đánh giá, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật thuộc ngành Kỹ thuật
nhiệt.
11. Sử dụng các công cụ máy móc hiện đại để giải quyết các bài toán kỹ thuật của ngành.
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12. Sử dụng ít nhất một ngoại ngữ để bổ sung kiến thức ngành, trong giao tiếp
X. KHOA ĐIỆN
10.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử
10.1.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có đủ sức
khỏe và được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành để phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kỹ sư điện – điện tử có khả năng thiết
kế, sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản
lý, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện – điện tử, trang thiết bị điện – điện tử. Kỹ sư
điện – điện tử có thể làm việc trong các lĩnh vực có sử dụng kỹ thuật điện và kỹ thuật điện
tử trong các trong các lĩnh vực công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân, có phương pháp
làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu,
tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường
quốc tế, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.
10.1.2 Mục tiêu cụ thể:
* Kiến thức
Kỹ sư điện – điện tử được cung cấp các kiến thức cơ bản về Toán, Vật lý, Hóa học,
Môi trường, Quản lý dự án, …, các kiến thức cơ sở về điện từ, điện tử, tự động hóa, tin học,
cơ, nhiệt, … và các môn kỹ thuật chuyên ngành.
* Kỹ năng
a. Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy
định, định mức trong ngành điện hoặc điện tử. Thông qua các đồ án môn học và đồ án tốt
nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng tư vấn thiết kế cũng như quản lý thi công.
b. Vận hành, quản lý điều hành
Trang bị cho sinh viên kiến thức để sinh viên có khả năng vận hành các hệ thống
điện hoặc điện tử, các hệ thống tự động hóa cũng như quản lý, điều hành hoạt động trong
doanh nghiệp.
c. Phân tích và xử lý thông tin:
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và
giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa
các hệ thống trong ngành điện – điện tử.
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d. Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành điện – điện tử
thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học.
e. Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức
tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành
(đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình
chuyên môn (semina).
f. Làm việc theo nhóm:
Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ
chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi
trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
g. Ngoại ngữ:
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
* Thái độ
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng
và bảo vệ Tổ Quốc
10.1.3 Chuẩn đầu ra:
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trình, Kỹ sư điêṇ – điện tử có khả năng:
1

Hiểu biết về công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

2

Áp dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

3

Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.

4 Thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống cũng như các thành phần
trong hệ thống.
5

Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

6

Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

7 Sử dụng được các thiết bị, các công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm chuyên
dùng, các kỹ năng cần thiết cho liñ h vực chuyên môn.
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8

Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

9

Trình bày, báo cáo kết quả.

10 Học tập liên tu ̣c.
11 Hiểu biết về xã hội, môi trường.
MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀ O TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA
Chuẩn đầu ra

Mục tiêu Đào tạo
1
Kiến
thức

10

11

Kiến thức cơ bản

         



Kiến thức cơ sở ngành
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2
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Thiết kế

         



Tổ chức thi công

    

Vâ ̣n hành

    

Quản lý, điều
hành

    

Phân tích và xử
lý thông tin

     

Giải quyết vấn
đề

     

Giao tiếp

     

Làm việc theo
nhóm

     





 

Ngoại ngữ

         



Ý thức kỷ luật và tác phong
         
công nghiệp



Ý thức trách nhiệm
Thái
độ

3

MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA
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Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3

4

5

6

7
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9

10

Tin học đại cương





Hình họa





Vẽ kỹ thuật





Môi trường





Anh văn 1







Anh văn A2.2







Ngoại ngữ chuyên ngành







Toán chuyên ngành





Cơ học ứng dụng





Tin học ứng dụng





Kinh tế đại cương





Thủy khí ứng dụng





Cơ khí đại cương





Kỹ thuật Nhiệt điện





Lý thuyết mạch điện 1







Thí nghiệm LT mạch
điện 1
Lý thuyết mạch điện 2









Lý thuyết điều khiển tự
động





Máy điện 1











Thí nghiệm LT mạch
điện 2
Lý thuyết trường điện từ







Thí nghiệm máy điện 1
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11





Chuẩn đầu ra
Các học phần
1
Máy điện 2

2

3

4





5

6

7





Thí nghiệm máy điện 2




Đồ án máy điện
Kỹ thuật đo lường










Thí nghiệm KT đo lường
Mạch Điện tử





Thí nghiệm mạch điện tử








Khí cụ điện
















Thí nghiệm điện tử công
suất & truyền động điện


Mạng điện










Thí nghiệm mạng điện


Kỹ thuật cao áp & vật
liệu điện







Truyền động điện







Thí nghiệm điện tử công
suất & truyền động điện
Phần điện trong NMĐ &
TBA
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Thí nghiệm cao áp














Đồ án mạng điện






Đồ án điện tử công suất





An toàn điện

Điện tử công suất







Thí nghiệm khí cụ điện

9






8





10

11

Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3



Đồ án thiết kế phần điện
trong NMĐ & TBA
Điều khiển logic

4



5

6









Thí nghiệm điều khiển
logic

7



Ngắn mạch trong hệ
thống điện



Bảo vệ rơ le & Tự động
hóa hệ thống điện



Vận hành hệ thống điện



Quy hoạch phát triển hệ
thống điện



Giải tích mạng điện



Kỹ thuật xung số




































Kỹ thuật vi xử lý









Điện công nghiệp 1









Điều khiển truyền động
điện







Mạng truyền thông công
nghiệp và hệ SCADA







Điều khiển số









Điều khiển máy điện









Kỹ thuật chiếu sáng









Mô hình hoá máy điện









Cảm biến
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9




Đồ án điều khiển logic

8

10

11

Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3

Cung cấp điện Xí Nghiệp
Công nghiệp



CAD trong Điện Công
nghiệp



Rơ le số và ứng dụng



4




5

6

7













8

9

10

11

Thực tập công nhân tại
xưởng điện









Nhập môn ngành









Thực tập tốt nghiệp









Đồ án tốt nghiệp







10.2 MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KT ĐIỀU
KHIỂN – TỰ ĐỘNG HÓA
10.2.1 Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa nhằm trang bị cho
sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến thức chuyên
môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản để nhanh chóng tham gia vận hành, bảo dưỡng,
lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng Kỹ thuật điều khiển và Tự
động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế quốc dân, phục vụ tốt xã hội và đất
nước; có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng
tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của
thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao
hơn.
10.2.2 Mục tiêu cụ thể:
* Kiến thức
Kỹ sư điện – điện tử được cung cấp các kiến thức cơ bản về Toán, Vật lý,
Hóa học, Môi trường, Quản lý dự án, …, các kiến thức cơ sở về điện từ, điện tử, tự
động hóa, tin học, cơ, nhiệt, … và các môn kỹ thuật chuyên ngành như điều khiển
tự động, điều khiển quá trình, điện tử công suất, truyền động điện.
* Kỹ năng
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a. Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy
định, định mức trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa. Thông qua các đồ án môn
học và đồ án tốt nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng tư vấn thiết kế cũng như quản
lý thi công.
b. Vận hành, quản lý điều hành
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cũng như kiến thức cần thiết phục vụ cho việc
vận hành, quản lý điều hành các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong các nhà máy
và cơ sở sản xuất.
c. Phân tích và xử lý thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỷ năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và
giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình
hóa các hệ thống trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.
d. Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận biết và phương pháp giải quyết vấn đề trong
thực tế thuộc lĩnh vực chuyên môn một cách hiệu quả.
e. Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những vấn đề phức tạp,
giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ
án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên
môn (seminar).
f. Làm việc theo nhóm:
Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ
chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi
trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
g. Ngoại ngữ:
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
* Thái độ
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng
và bảo vệ Tổ Quốc
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10.2.3 Chuẩn đầu ra:
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trin
̀ h, Kỹ sư Điều khiển - Tự động hóa có khả năng:
1

Áp dụng các kiến thức về Toán, khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật trong công tác
chuyên môn.

2

Sử dụng các thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như vận dụng các kỹ năng cần
thiết cho liñ h vực chuyên môn.

3

Xây dựng và tiến hành thí nghiệm, cũng như phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm.

4

Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi
trường, chính trị, đạo đức, an toàn lao động, sản xuất và bền vững.

5

Lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và sửa chữa các hệ thống, các thiết bị điện, điện tử và
các hệ thống tự động hóa.

6

Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

7

Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

8

Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

9

Trình bày, báo cáo kết quả.

10

Học tập liên tục.

11

Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀ O TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU
RA

Chuẩn đầu ra

Mục tiêu Đào tạo
1
Kiến thức cơ bản
Kiến thức Kiến thức cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
Kỹ
năng

Tư vấ n

2

3

4

5

10

11

  



     



  



     









     







 





 

Cứng
Thiết kế
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6

7

8

9

 

Tổ chức thi
công



 
 

Vâ ̣n hành
Quản lý, điều
hành

Mềm







 

Phân tích và
  
xử lý thông tin



 

Giải quyết vấn
  
đề



   



Giao tiếp

 



 

Làm việc theo
nhóm



  



 

Ngoại ngữ
Ý thức trách nhiệm
Thái độ Ý thức kỷ luật và tác
phong công nghiệp

  



     



  



     



MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3

4

5

6

Giải tích 1





Giải tích 2





Đại số





Vật lý 1





Vật lý 2





TN vật lý





7
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8

9

10

11

Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tư tưởng HCM
Xác suất thống kê








Tin học đại cương
Thực hành tin học đại
cương












 



Hình họa
Hóa đại cương





Những NL của CNMLN 1



Những NL của CNMLN 2



Vẽ kỹ thuật





Môi trường





Anh văn A2.1







Anh văn A2.2







Ngoại ngữ chuyên ngành







Toán chuyên ngành





Cơ học ứng dụng





Kinh tế ngành





Kỹ thuật nhiệt





Lý thuyết mạch điện 1



 

Thí nghiệm LT mạch điện
1
Lý thuyết mạch điện 2

11



Đường lối CM của
ĐCSVN
Phương pháp tính

10
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Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3

4

5

6

Thí nghiệm LT mạch điện
2



Lý thuyết trường điện từ



 

Lý thuyết điều khiển tự
động





Máy điện 1

 


 

Kỹ thuật xung số

 

 

Kỹ thuật đo lường

 

 

Thí nghiệm KT đo lường


 


  
 

 

Vi xử lý và vi điều khiển

 

 

Đồ án Vi xử lý và vi điều
khiển



 








Thiết bị điện

 

 

Điện tử công suất
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An toàn điện

TN vi xử lý và vi điều
khiển



 

Thí nghiệm mạch điện tử

Thí nghiệm điện tử công
suất



 


Đồ án Mạch điện tử

9

 

Thí nghiệm máy điện 2

Mạch Điện tử

8



Thí nghiệm máy điện 1
Máy điện 2

7





10

11

Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3

4

5

6

7

  

Đồ án điện tử công suất





Cấu trúc hệ thống máy tính

 

 

Truyền động điện

 

 

 

Thí nghiệm truyền động
điện

Điều khiển logic








 

 


  


Đồ án tổng hợp hệ thống
truyền động điện



Xử lý tín hiệu số

 

 

Hê ̣ thố ng thời gian thực

 

 

Hệ thống thông tin đo
lường



Kỹ thuât Robot

 

Điều khiển logic trong
truyền động điện



Điều khiển truyền động
điện



Mạng truyền thông công
nghiệp và hệ SCADA
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Thí nghiệm điều khiển
logic
Đồ án điều khiển logic

9


Cung cấp điện Xí Nghiệp
Công nghiệp

Tổ ng hơp̣ hê ̣ tuyế n tính và
điề u khiể n số

8

 

 
 
 
 
 




10

11

Chuẩn đầu ra
Các học phần
1

2

3

4

5

6

7

Điề u khiể n hê ̣ phi tuyế n

 

 

Cảm biến

 

 

8

9

10

11

Thực tập công nhân









Nhập môn ngành









Thực tập tốt nghiệp











 

Đồ án tốt nghiệp
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XI. KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
11.1

Mục tiêu đào tạo:

11.1.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu đào tạo của Khoa là nhằm đào tạo lực lượng kỹ sư chuyên ngành Điện tử,
Viễn thông, Máy tính có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe
tốt, có nề n tảng kiến thức Khoa học Cơ bản, Cơ sở ngành và Chuyên ngành vững vàng, có
kỹ năng thực hành, có đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, xử lý và vận hành các hệ
thống số, hệ thống nhúng, hệ thống thông tin, viễn thông và máy tính, hệ thống điều khiển
tự động, thiết kế vi mạch và hệ thống vi điện tử; có kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu
cầu phát triển của ngành.
11.1.2 Mục tiêu cụ thể
Phẩm chất
Có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức và sức khỏe tốt để tham gia xây
dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên:
Những kiến thức Khoa học Cơ bản, Cơ sở ngành và Chuyên ngành ĐT, VT, MT.
Kỹ năng
Kỹ năng cứng
Biết vận dụng kỹ năng thực hành, sử dụng các thiết bị chuyên ngành để thiết kế, lắp
ráp, kiểm tra hệ thống ĐT, VT, MT và có khả năng vận hành, thiết kế, thi công, quản lý,
điều hành hệ thống ĐT, VT, MT.
Kỹ năng mềm
1. Phân tích vấn đề: biết phân tích các vấn đề trong các hệ thống ĐT, VT, MT và xây
dựng các mô hình liên quan; từ đó tính toán, thiết kế, xây dựng hệ thống.
2. Giải quyết vấn đề: biết giải quyết vấn đề thông qua việc tính toán, thiết kế, xây dựng hệ
thống kết hợp với việc sử dụng các phần mềm chuyên dùng trong ngành ĐT, VT, MT.
3. Diễn đạt, trình bày: biết trình bày, thuyết trình, giải thích rõ ràng những vấn đề phức
tạp, các giải pháp thay thế trong ngành ĐT, VT, MT.
4. Làm việc nhóm: biết cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức,
quản lý, điều hành, vận hành, thiết kế, thi công.
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5. Ngoại ngữ: có kiến thức ngoại ngữ đáp ứng đầy đủ yêu cầu học tập và nghiên cứu theo
qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Bách khoa.
Thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
Trình độ ngoại ngữ
Sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo “Thang năng lực ngoại ngữ
quốc gia 6 bậc” do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
11.1.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên có các khả năng:
1. Nắm vững kiến thức: về Khoa học Cơ bản, Cơ sở ngành và Chuyên ngành ĐT, VT,
MT
2. Vận dụng kiến thức: biết áp dụng các kiến thức về Khoa học Cơ bản, Cơ sở ngành,
Chuyên ngành, kỹ năng thực hành kết hợp với việc sử dụng các phần mềm chuyên dùng
để giải quyết các vấn đề thuộc ngành ĐT,VT, MT.
3. Nhận dạng, phân tích và xử lý: biết nhận dạng, phân tích các vấn đề về kỹ thuật
trong các hệ thống ĐT, VT, MT; từ đó xây dựng các mô hình liên quan và tính toán,
thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề.
4. Tổ chức công việc: biết cách tổ chức hiệu quả các công việc quản lý, điều hành,
vận hành, thiết kế, thi công; có khả năng phân công công việc cho các cá nhân trong
từng nhóm và phối hợp công việc giữa các nhóm để giải quyết các bài toán tổng thể.
5. Diễn đạt, trình bày: biết cách trình bày rõ ràng các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết
và các kết quả đạt được.
6. Học tập suốt đời: có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, học tập và cập nhật thông
tin nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển nhanh chóng của ngành ĐT,VT, MT.
7. Hiểu biết xã hội, môi trường: có khả năng tham gia giải quyết bài toán kỹ thuật
trong ngành ĐT,VT, MT liên quan đến xã hội và môi trường.
8. Giao tiếp bằng ngoại ngữ: có khả năng làm việc với các chuyên gia, kỹ sư, kỹ
thuật viên quốc tế bằng ngoại ngữ nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.
Chuẩn đầu ra
Các học phần
1
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2

3

4

5

6

7

8

Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mac Lênin 1



Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mac Lênin 2



Tư tưởng Hồ Chí Minh



Đường lối Cách mạng của ĐCS
Việt Nam



Giải tích 1







Giải tích 2







Đại số







Xác suất thống kê







Hóa đại cương





Vật lý 1







Vật lý 2







Thí nghiệm Vật Lý







Tin học đại cương







Thực hành Tin học đại cương







Hình họa





Vẽ kỹ thuật





Môi trường







Anh văn A









Anh văn B









Anh văn chuyên ngành ĐTVT









Cơ học ứng dụng





Toán chuyên ngành







Kinh tế quản lý







Kỹ thuật Điện
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TN Kỹ thuật Điện





Kỹ thuật Nhiệt





Phương pháp tính





Cấu kiện điện tử





TN Cấu kiện điện tử





Lý thuyết mạch ĐT 1









Lý thuyết mạch ĐT 2









TN LT mạch ĐT





Kỹ thuật mạch ĐT 1







TN KT mạch Điện tử







Đồ án KT mạch ĐT







Kỹ thuật số





TN Kỹ thuật số



Kỹ thuật Vi điều khiển







































T.N VXL và VĐK





Kỹ thuật xung





T.N kỹ thuật xung





Đo lường điện tử





TN Đo lường điện tử





Điều khiển Logic





TN Điều khiển Logic





Điện tử ứng dụng





TN Điện tử ứng dụng





Công nghệ vi điện tử







Kỹ thuật điện thoại







Điện tử y sinh
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Kỹ thuật siêu âm







Chuyên đề KT Điện tử









ĐA chuyên ngành (ĐT)







Thực tập Công nhân (ĐT)







Thực tập tốt nghiệp (ĐT)







Đồ án tốt nghiệp (ĐT)







Kỹ thuật lập trình





TH kỹ thuật lập trình








































Tổ chức máy tính





Xử lý tín hiệu số (1)







Truyền số liệu







Kỹ thuật multimedia





Cấu trúc dữ liệu





Mạng thông tin máy tính



























TN Mạng thông tin máy tính
Kỹ thuật Vi xử lý



TN Kỹ thuật Vi xử lý
Thiết kế bộ lọc số



TN Thiết kế bộ lọc số






















Xử lý ảnh







Hệ điều hành









Kiến trúc và thiết kế máy tính





































Thực tập tốt nghiệp (MT)













Đồ án tốt nghiệp (MT)













Đồ án chuyên ngành (MT)
Thực tập Công nhân (MT)
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Nhập môn ngành







Trường điện từ







Kỹ thuật mạch ĐT 2





Tín hiệu và hệ thống





T.N Tín hiệu và hệ thống





Kỹ thuật anten





TN kỹ thuật anten





Truyền sóng







Điện tử thông tin







Lý thuyết thông tin







Thông tin số







Kỹ thuật truyền hình





TN Hệ thống thông tin





Kỹ thuật siêu cao tần





TN siêu cao tần





Đ.A Điện tử thông tin







Chuyên đề KTVT







Thông tin sợi quang









Thông tin vi ba-vệ tinh









Thông tin di động





ĐA chuyên ngành (VT)















Thực tập công nhân (VT)















Thực tập tốt nghiệp (VT)







Đồ án tốt nghiệp (VT)







XII. KHOA HÓA
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12.1 Mục tiêu đào tạo ngành công nghệ thực phẩm:
12.1.1 Mục tiêu chung
Chương trình này đào tạo những kỹ sư Công nghệ thực phẩm có phẩm chất chính trị
vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe, có nề n tảng kiến thức toán và khoa học cơ
bản; kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm
việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ thực phẩm.
12.1.2 Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức về Toán cũng như các kiế n thức khoa học
cơ bản, kiến thức cơ sở ngành về Hóa học, Hóa sinh, Vi sinh, Quá trình và thiết bị và các
kiến thức chuyên ngành về Cơ sở thiết kế nhà máy, Thiết bị chế biến thực phẩm và kỹ thuật
đo lường, Công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm gồm các sản phẩm lên men, đường,
bánh, kẹo, công nghệ chế biến lương thực, thịt, cá, sữa, cây nhiệt đới như dầu thực vật, cà
phê, ca cao, đồ uống..., Kỹ thuật bảo quản thực phẩm, Bao bì thực phẩm; Phân tích thực
phẩm, Quản lý chất lượng thực phẩm.
- Về kỹ năng
* Phân tích vấn đề:
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và đề xuất các dây chuyền công nghệ chế
biến các sản phẩm thực phẩm hoặc phân tích tìm hiểu nguyên nhân các vấn đề phát sinh
trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.
*Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hiện các tính toán giải quyết các
vấn đề kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành dây chuyền công nghệ hoặc thiết kế các
nghiên cứu thực nghiệm giải quyết vấn đề nảy sinh trong quản lý chất lượng hoặc phát triển
sản phẩm.
* Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, lập luận về những giải pháp kỹ
thuật, kết quả nghiên cứu trong quá trình thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, quản lý
chất lượng hoặc phát triển sản phẩm thông qua các seminar, đồ án môn học, đồ án tốt
nghiệp.
* Làm việc theo nhóm :
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Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ
chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống và
trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Về thái độ
Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp,
trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc
sống.
Trình độ ngoại ngữ
Sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo “Thang năng lực ngoại ngữ
quốc gia 6 bậc” do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
12.1.3 Chuẩn đầu ra
(1)

Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào ngành
Công nghệ thực phẩm

(2)

Có khả năng phân tích và xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực
nghiệm trong cải tiến quá trình sản xuất

(3)

Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc thiết kế, lắp đặt dây chuyền công nghệ

(4)

Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm

(5)

Có khả năng nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về công nghệ

(6)

Có khả năng trình bày kết quả

(7)

Có khả năng học tập liên tu ̣c

(8)

Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường

(9)

Có khả năng sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện
đại cần thiết cho liñ h vực chuyên môn.

(10)

Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng

(11)

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu bậc 3
theo thang năng lực ngoại ngữ quốc gia.

Ho ̣c Mã ho ̣c
TC
kỳ
phầ n
1

2100010 2

Chuẩn đầu ra
Tên học phần
1
Pháp luật đại cương

2

3

4

5

6

7

8
√
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9 10 11

Ho ̣c Mã ho ̣c
TC
kỳ
phầ n

Chuẩn đầu ra
Tên học phần
1

3

4

5

6

7

2090131 2

Nguyên lý CB CNMLN
-1

3190111 4

Giải tích 1

√

√

1072622 2

Hóa vô cơ

√

√

1072612 0,5 TN Hóa vô cơ

2

2

9 10 11

√

√

√

√

1020691 2

Tin học Đại cương

√

√

1020701 1

Thực hành Tin học đại
cương

√

√

1080011 2

Hình hoạ

4130241 3

Tiếng Anh A2.1

√

130011

Giáo dục thể chất 1

√

2090141

Nguyên lý CB CNMLN
-2

3

8

√

√
√
√
√

3050011 3

Vật lý 1

√

√

3190121 4

Giải tích 2

√

√

3190131 3

Đại số

√

√

4130311 4

Tiếng Anh A2.2

1072563 3

Hóa hữu cơ

√

1072632 1

TN Hóa hữu cơ

√

130021

Giáo dục thể chất 2

3050641 3

Vật lý 2

√

3050651 1

Thí nghiệm Vật lý

√

1072570 2

Nhập môn ngành CNTP

1080491 3

Cơ học ứng dụng

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

3

√
√

√
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√

√

Ho ̣c Mã ho ̣c
TC
kỳ
phầ n

Chuẩn đầu ra
Tên học phần
1
Hóa lý 1

2090101 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1050931 2

Kỹ thuật điện

4

5

3190041 3

Xác suất thống kê

2090121

Đường lối CM ĐCS
Việt Nam

3

√

6

7

8

9 10 11

√
√

√
√

√

√

√
√
√

Vẽ Kỹ thuật

1072843 2

Hóa lý 2

√

1071982 1

Thí nghiệm Hoá lý

√

1072652

Quá trình thủy lực & cơ
học
Môi trường

130041

Giáo dục thể chất 4

1072713 2

Hóa phân tích

√

1072723 1

TN hóa phân tích

√

1072683 3

Phương pháp tính

√

1073033 2

Hóa sinh TP 1

1072403 1

Thí nghiệm Hóa sinh TP

1072853 2

Vi sinh đại cương

1072863 1

TN Vi sinh đại cương

1070213

Quá trình & thiết bị
truyền nhiệt

√

√

√
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√
√

√

1170011 2

2

5

√

1080401 2

2

4

√

√

Thí nghiệm Kỹ thuật
1050921 0,5 điện
Giáo dục thể chất 3

3

√

1072642 3

130031

2

√
√

√

√

√

√
√

√
√
√

√ √ √

√

√ √ √

√

√

√

√

√

√

√
√

Ho ̣c Mã ho ̣c
TC
kỳ
phầ n

1

2

3

4

5

6

7

8

√

√

130051

Giáo dục thể chất 5

1070043 2

Cơ sở Thiết kế nhà máy

√

1072873 2

Hóa sinh TP 2

√

√ √ √

1071123 2

Hóa học TP

√

√ √ √

1072033

Thí nghiệm Hóa học
0,5 thực phẩm

1072063 2
6

Chuẩn đầu ra
Tên học phần

√

2

Quá trình & Thiết bị
truyền chất

1

TN Quá trình & TB CN
hoá học

1072763 1

TT Quá trình & Thiết bị

1072883 1

Đồ án CN Thực phẩm 1

1072913

Toán chuyên ngành
CNTP

1070243

3

√
√

Anh văn CN Hoá (TP)

1071603

Quản lý chất lượng &
đánh giá cảm quan TP

1072923 0,5 TN Đánh giá cảm quan

√
√
√

√
√
√

1072903 3

Cơ sở kỹ thuật thực
phẩm

√

1072943 2

Kỹ thuâ ̣t bao bì thực
phẩm

√
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√

√

√

√ √ √

√
√

3

√ √

√

Dụng cụ đo lường và
thiết bị TP

1072933

√

√

√

4130363 2
2

√ √ √

√

1072893 0,5 TN Vi sinh thực phẩm
1072673

√
√

Vi sinh thực phẩm

9 10 11

√

Ho ̣c Mã ho ̣c
TC
kỳ
phầ n

Chuẩn đầu ra
Tên học phần
1

1072953 1

Đồ án CN Thực phẩm 2

1071193 2

Bảo quản thực phẩm

1071583 3

Phân tích Thực phẩm

1072963 1

TN Phân tích thực phẩm

1071253 3

Công nghệ Lên men

3

4

5

6

√

√ √

√
√
√

√
√

√

1072983 1

Đồ án CN Thực phẩm 3

√

√ √

2

CN Chế biến sữa & sản
phẩm từ sữa

0,5

TN CN chế biến sữa &
SP từ sữa

√
√

√
√

√

1180943 2

Kinh tế ngành

1073003 2

Thực tập tốt nghiệp
CNTP

√ √

√

1072993 2

Đồ án thiết kế CNTP

√ √

√ √

2

CN Chế biến đường bánh kẹo

√

1071333
9
1071343
1071353
1071363

0,5
2
0,5

9 10 11

√

Thực tập Công nhân
(TP)

1071283

8

√

1072413 2

1071273

7

√

1072973 0,5 TN Công nghệ lên men
8

2

TN CN chế biến đườngbánh kẹo

√

√

Công nghệ Chế biến
lương thực

√

√

TN CN chế biến lương
thực
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√

√

Ho ̣c Mã ho ̣c
TC
kỳ
phầ n

1071373
1071383
1071313
1071323
1073013

2
0,5
2
0,5
2

Chuẩn đầu ra
Tên học phần
1

2

Công nghệ Chế biến cây
nhiệt đới
TN CN chế biến cây
nhiệt đới

3

5

Công nghệ Chế biến rau
quả
Thí nghiệm Chế biến
rau quả

7

8

9 10 11

√
√
√

√

Công nghệ chế biến thịt,
cá

√
√

√

1073360 2

Phát triển sản phẩm
thực phẩm

√

1071203 2

Kỹ thuật sấy & lạnh

√

10 1070353 10 ĐA tốt nghiệp (CNTP)

6

√

√

1073023 0,5 TN CN Chế biến thịt, cá

12.2

4

√

√

√

Mục tiêu đào tạo Ngành công nghệ vật liệu:

12.2.1 Mục tiêu chung
Chương trình này đào tạo những kỹ sư Công nghệ vật liệu Polyme có phẩm chất chính
trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe, có nề n tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản;
kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc
nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.
12.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, đáp ứng yêu cầu về đào tạo kỹ sư như
Toán cao cấp, Vật lý, Cơ, Điện, Hình hoạ, Vẽ kỹ thuật, Môi trường...; Các kiến thức cơ sở
ngành như Cơ sở lý thuyết hóa học, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa phân tích, Quá trình
và thiết bị hóa học, Vật liệu học đại cương, An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; Các kiến
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thức chuyên ngành như: Hóa lý polyme, Hóa học cao phân tử, Gia công composite, Gia công
nhựa nhiệt dẻo, Kỹ thuật gia công cao su, Phân tích polyme, Công nghệ sơn-vecni, Công nghệ
keo dán, Kỹ thuật sx xenlulo và giấy, Gia công sợi hóa học, Vật liệu nano trong công nghệ
polyme, Phụ gia trong công nghệ polyme, Khống chế và điều khiển quá trình, Công nghệ sản
xuất xà phòng và chất tẩy rửa...
- Về kỹ năng
*Tư vấn, thiế t kế : Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư vấn thiết kế về các dây chuyền
công nghệ, thiết bị tổng hợp và gia công vật liệu polyme.
*Tổ chức lắp đặt, vận hành: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tổ chức, lắp đặt và vận
hành hệ thống dây chuyền thiết bị công nghệ vật liệu polyme.
*Quản lý, điều hành: Trang bị cho sinh viên về kỹ năng quản lý và điều hành dây
chuyền sản xuất vật liệu polyme.
*Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên khả năng thu thập, phân tích và
xử lý thông tin; có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý, các phần mềm chuyên dụng
để xử lý số liệu và kết quả nghiên cứu về công nghệ vật liệu polyme.
*Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua các
học phần thí nghiệm, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
*Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về trình bày, giải thích những vấn
đề, những giải pháp thiế t kế , giải pháp thực hiê ̣n của ngành Công nghệ vật liệu polyme
thông qua các báo cáo thí nghiệm, thực tập, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp hay các báo
cáo thuyết trình chuyên môn.
*Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò
khác nhau, như tổ chức, quản lý nhóm để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích,
môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau thông qua việc thực hiện thuyết
trình chuyên môn, thực tập, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
*Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400
và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
- Về thái độ
Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách
nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.
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12.2.3 Chuẩn đầu ra
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12.3

Tiếp cận về kiến thức, công nghệ và các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực công
nghệ vật liệu polyme.
Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào ngành công nghệ vật
liệu polyme.
Phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong cải
tiến quá trình sản xuất trong ngành công nghệ vật liệu polyme.
Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong
ngành công nghệ vật liệu polyme.
Tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm
Trình bày kết quả
Tự học và học tập liên tu ̣c
Hiểu biết về xã hội, môi trường
Sử dụng các thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho liñ h vực
chuyên môn về công nghệ vật liệu polyme.
Sử dụng các phần mềm chuyên dùng trong ngành công nghệ vật liệu polyme.
Giao tiếp ngoại ngữ hiệu quả, đọc hiểu các tài liệu về ngành công nghệ vật liệu
polyme.
Mục tiêu đào tạo ngành công nghệ sinh học:
12.3.1 Mục tiêu chung

Chương trình nhằm đào tạo những kỹ sư ngành Công nghệ Sinh học có phẩm chất
chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có nền tảng kiến thức toán và khoa
học cơ bản; kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng cơ bản để nghiên cứu
khoa học, thiết kế qui trình công nghệ và điều hành dây chuyền sản xuất tại các nhà máy,
xí nghiệp như dược phẩm, thực phẩm, xử lý môi trường, sản xuất các sản phẩm công nghệ
sinh học…; giám sát chất lượng, nhân viên kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm, các trung
tâm kiểm định, và tham gia giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng.
12.3.2 Mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, đáp ứng yêu cầu về đào tạo kỹ sư
như Toán cao cấp, Vật lý, Cơ, Điện, Điện tử, Hình hoạ, Vẽ kỹ thuật, Môi trường...; các kiến
thức cơ sở ngành như Hóa đại cương, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa phân tích, Hóa
sinh, Quá trình và thiết bị hoá học, Sinh học đại cương, Vi sinh, Kỹ thuật và thiết bị đo
lường; các kiến thức chuyên ngành như: Mô hình thống kê và tối ưu hoá trong công nghệ
sinh học, Cơ sở di truyền và sinh học phân tử, Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học,
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Công nghệ enzym, Kỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh học, Công nghệ nuôi cấy mô
và tế bào, Công nghệ sản xuất protein, axit amin và axit hữu cơ, Công nghệ dược phẩm,
Công nghệ sinh học bảo vệ môi trường, Tin sinh học, Công nghệ sinh học chăn nuôi, trồng
trọt, Sinh học thực phẩm, Kỹ thuật sinh học phân tử, Sinh hoá miễn dịch...
- Về kỹ năng:
a. Tư vấn, thiế t kế : Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư vấn thiết kế các dây chuyền công
nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học, các sản phẩm lên men, và các loại cây, con giống.
b. Tổ chức lắp đặt, vận hành: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tổ chức, lắp đặt và vận
hành hệ thống dây chuyền sản xuất các chế phẩm sinh học, các sản phẩm lên men, và
các loại cây, con giống.
c. Quản lý, điều hành: Trang bị cho sinh viên về kỹ năng quản lý và điều hành dây
chuyền sản xuất các sản phẩm sinh học.
d. Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên khả năng thu thập, phân tích và
xử lý thông tin; có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý, các phần mềm chuyên
dụng để xử lý số liệu và kết quả nghiên cứu về công nghệ sinh học.
e. Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua các học
phần thí nghiệm, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp
f. Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về trình bày, giải thích những
vấn đề, những giải pháp thiế t kế , giải pháp thực hiê ̣n của ngành Công nghệ sinh học
thông qua các báo cáo thí nghiệm, thực tập, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp hay các
báo cáo thuyết trình chuyên môn.
g. Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò
khác nhau, như tổ chức, quản lý nhóm để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở
thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau thông qua việc thực
hiện thuyết trình chuyên môn, thực tập, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
- Về thái độ:
Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mành, trung thực trong khoa học, có ý thức
trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng, rèn luyện ý thức kỷ luật và tác phong công
nghiệp, có tinh thần đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.
12.3.3 Chuẩn đầu ra
1.

Tiếp cận về kiến thức, công nghệ và các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực công nghệ
sinh học.
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2.

Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào ngành Công nghệ sinh
học

3.

Phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong cải
tiến quá trình sản xuất trong ngành công nghệ sinh học

4.

Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong ngành
công nghệ sinh học.

5.

Tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm

6.

Trình bày kết quả công việc

7.

Tự học tập và học tập liên tu ̣c

8.

Hiểu biết về xã hội, môi trường

9.

Sử dụng các thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho liñ h vực
chuyên môn về công nghệ sinh học

10. Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học
11. Tính toán, thiết kế và vận hành các dây chuyền sàn xuất trong công nghệ sinh học
12. Sử dụng các phần mềm tin học chuyên dùng trong ngành công nghệ sinh học.
13. Giao tiếp tiếng Anh hiệu quả và có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng
tiếng Anh.
12.4 Mục tiêu đào tạo ngành kỹ thuật dầu khí:
12.4.1 Mục tiêu chung
Chương trình này nhằm đào tạo những kỹ sư ngành Kỹ thuật Dầu Khí có phẩm chất
chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe tốt, có nề n tảng kiến thức toán và
khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững chắc; có những kỹ năng thực hành cơ bản và
kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của ngành Kỹ thuật
Dầu Khí.
12.4.2 Mục tiêu cụ thể
-

Về kiến thức
Trang bị cho người học:
-

Những kiến thức về Toán cũng như các kiến thức khoa học cơ bản như Vật lý,
Cơ, Điện, Điện tử, Môi trường;
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-

-

Các kiến thức cơ sở ngành như Cơ sở lý thuyết hóa học, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ,
Hóa lý (Nhiệt động học, Điện hóa và Ăn mòn, Động học và Hóa lý hệ phân tán),
Hóa phân tích, Tinh thể học, Quá trình Thủy lực và cơ học, Quá trình và thiết bị
truyền nhiệt, Quá trình và thiết bị truyền chất; Kỹ thuật thiết bị phản ứng, Kỹ
thuật hóa học vô cơ, Kỹ thuật hóa học Hữu cơ, Kỹ thuật xúc tác, Hóa học dầu
mỏ, Nhiệt động học ứng dụng, Chưng cất đa cấu tử.

-

Các kiến thức chuyên ngành như Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất, Thiết kế mô
phỏng, Kỹ thuật phân tích dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, Công nghệ Lọc dầu, Quá
trình Lọc tách vật lý, Công nghệ Hóa dầu, Công nghệ chế biến khí, Sản phẩm
dầu mỏ thương phẩm, Thiết bị dầu khí, Khống chế và điều khiển Quá trình, Động
cơ và ô nhiễm, Tối ưu hóa nhà máy Lọc dầu, Dầu nhờn, Mỡ, Phụ gia.

Về kỹ năng:
* Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và lập luận logic,

nhằm:
- Tư vấn, thiết kế công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ hóa học – Dầu
Khí.
- Tổ chức lắp đặt, vâ ̣n hành dây chuyền, thiết bị Công nghệ hóa học – Dầu Khí.
- Vận hành công nghệ, Quản lý và Tối ưu hóa các phân xưởng sản xuất trong
lĩnh vực Công nghệ hóa học – Dầu Khí.
- Hoạch định các nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất, các nghiên cứu phát
triển sản phẩm dầu khí và vật liệu, xúc tác trong công nghệ Hóa học - Dầu và
Khí.
*Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua thực
hiện các đồ án môn học và ứng dụng các phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ tính toán thiết kế
công nghệ, thiết bị.
* Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích các vấn đề
chuyên ngành thông qua các báo cáo thí nghiệm, báo cáo thực tập, bảo vệ các đồ án môn
học, đồ án tốt nghiệp hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (seminar).
* Làm việc theo nhóm : Trang bị cho sinh viên cách thức làm việc hiệu quả trong
các vai trò khác nhau, như tổ chức, quản lý, trao đổi để đạt hiệu quả trong việc thực hiện
các dự án cụ thể thông qua việc thực hiện theo nhóm các bài tập lớn, đồ án công nghệ từ
nhóm các sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn
khác nhau.
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-

Về thái độ

Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách nhiệm
trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.
12.4.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trình, kỹ sư ngành Kỹ thuật Dầu khí:
(1)

Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ và các thiết bị hiện đại trong lĩnh
vực công nghiệp Hóa học – Dầu Khí.

(2)

Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào giải quyết
các vấn đề về Công nghệ, Thiết bị và Vật liệu trong Công nghệ Hóa học - Dầu
Khí

(3)

Có khả năng phân tích và xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực
nghiệm trong cải tiến quá trình sản xuất

(4)

Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc thiết kế, lắp đặt dây chuyền công nghệ
cũng như thiết bị

(5)

Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm

(6)

Có khả năng nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về công nghệ

(7)

Có khả năng trình bày kết quả

(8)

Có khả năng học tập liên tu ̣c

(9)

Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường

(10)

Có khả năng sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm
chuyên dụng cần thiết cho liñ h vực chuyên môn.

(11)

Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ

XIII. KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
13.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử
13.1.1 Mục tiêu chung:
Nhằm đào tạo những giáo viên kỹ thuật có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách
đạo đức, có sức khỏe; có nề n tảng kiến thức toán ho ̣c, khoa học cơ bản và kiế n thức cơ sở
kỹ thuâ ̣t; nắ m vững các kiế n thức cơ bản về chuyên môn của ngành điện - điện tử; có kỹ
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năng thực hành cơ bản và làm viê ̣c nhóm; có kiế n thức về nghiê ̣p vu ̣ giảng da ̣y, đáp ứng
đươc̣ nhiê ̣m vu ̣ giảng da ̣y cũng như yêu cầ u phát triể n của ngành điện - điện tử.
13.1.2 Mục tiêu cụ thể:
Phẩm chất
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc.
Kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức nề n tảng về Toán ho ̣c cũng như các kiế n
thức khoa học cơ bản; trang bi cho
̣
người ho ̣c những kiế n thức cơ sở ngành và các kiế n thức
chuyên môn cơ bản về liñ h vực điê ̣n - điê ̣n tử cũng như các kiế n thức cơ bản về giáo du ̣c
ho ̣c, tâm lý ho ̣c, phương pháp giảng da ̣y.
Kỹ năng
a. Thiết kế:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế các mạch điện - điện tử cơ bản ứng dụng trong
đời sống và công nghiệp thông qua các bài tập thiết kế, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp
b. Thực hành cơ bản:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành cơ bản về điê ̣n - điê ̣n tử thông qua các bài
thực hành, thực tâ ̣p cơ sở ngành và thực tâ ̣p công nhân.
c. Giảng dạy:
Trang bị cho sinh viên công nghệ dạy học và các phương pháp giảng dạy tiên tiến về
điện - điện tử, thông qua thực hành giảng dạy tại phòng học bộ môn và thực tập sư phạm
tại các cơ sở giáo dục.
d. Phân tích và xử lý thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích xử lý thông tin về các vấ n đề kỹ thuâ ̣t điện điện tử cơ bản do thực tiễn đă ̣t ra, từ đó xây dựng mô hình xử lý các bài toán kỹ thuâ ̣t điện
- điện tử cơ bản.
e. Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề về kỹ thuâ ̣t điện - điện tử cơ bản
đươc̣ đă ̣t ra, dựa trên cơ sở các kiế n thức chuyên môn đươc̣ trang bi trong
̣
quá trình ho ̣c tâ ̣p.
Bồi dưỡng kỹ năng tự học cho sinh viên để sinh viên có thể tự đọc thêm các tài liê ̣u kỹ thuâ ̣t
chuyên môn về điện - điện tử.
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f. Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về trình bày, giải thích những giải pháp
thiế t kế , giải pháp thực hiê ̣n, thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp
(đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina).
g. Làm việc theo nhóm:
Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ
chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống, trình
độ kỹ thuật chuyên môn và giảng dạy khác nhau.
h. Ngoại ngữ:
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400.
Thái độ:
Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
13.1.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trình, Cử nhân ngành SPKT Điện – Điện tử có khả năng:
1. Tiếp cận về kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong
lĩnh vực điê ̣n - điê ̣n tử.
2. Áp dụng kiến thức chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống cũng như thành phần.
3. Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật trên cơ sở tham khảo
tài liê ̣u chuyên môn và thực tiễn sản xuấ t.
4. Thực hành cơ bản về liñ h vực điê ̣n - điê ̣n tử
5. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho liñ h vực chuyên
môn.
6. Sư pha ̣m và truyề n đa ̣t tốt
7. Trình bày kết quả
8. Tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm
9. Nghiên cứu và tự học tập
10. Hiểu biết về xã hội, môi trường
11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng
12. Sử du ̣ng ngoa ̣i ngữ trong giao tiế p.
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13.2 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Sư phạm kỹ thuật Điện tử - Tin học
13.2.1 Mục tiêu đào tạo
Nhằm đào tạo những cán bô ̣ kỹ thuâ ̣t - giáo viên ngành Điện tử - Tin học có phẩm
chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe; có nề n tảng kiến thức toán ho ̣c,
khoa học cơ bản và kiế n thức cơ sở kỹ thuâ ̣t; nắ m vững các kiế n thức cơ bản về chuyên
môn của ngành đào ta ̣o; có kỹ năng thực hành cơ bản và làm viê ̣c nhóm; có kiế n thức cơ
bản về nghiê ̣p vu ̣ giảng da ̣y, đáp ứng đươc̣ nhiêm
̣ vu ̣ giảng da ̣y cũng như yêu cầ u phát triể n
của chuyên ngành đươc̣ đào ta ̣o.
13.2.2 Mục tiêu cụ thể
Phẩm chất
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc.
Kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức nề n tảng về Toán ho ̣c cũng như các kiế n
thức khoa học cơ bản; trang bi cho
̣
người ho ̣c những kiế n thức cơ sở ngành và các kiế n thức
chuyên môn cơ bản về liñ h vực điện tử -tin học cũng như các kiế n thức cơ bản về giáo du ̣c
ho ̣c, tâm lý ho ̣c, phương pháp giảng da ̣y.
Kỹ năng
a. Tính toán, thiế t kế
Trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế các mạch điện tử và kỹ năng thiết kế các
phần mềm ứng dụng trong đời sống và công nghiệp thông qua các bài tập thiết kế, đồ án
môn học và đồ án tốt nghiệp
b. Thư ̣c hành
Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành cơ bản về điê ̣n tử và kỹ năng lập trình
thông qua các bài thực hành, thực tâ ̣p cơ sở ngành và thực tâ ̣p công nhân.
c. Giảng dạy
Trang bị cho sinh viên công nghệ dạy học và các phương pháp giảng dạy tiên tiến
về điện tủ - tin học thông qua thực hành giảng dạy tại phòng học bộ môn và thực tập sư
phạm tại các cơ sở giáo dục.
d. Phân tích và xử lý thông tin
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Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và xử lý thông tin về các vấ n đề kỹ thuâ ̣t
điện tử - tin học do thực tiễn đă ̣t ra, từ đó xây dựng mô hình xử lý các bài toán kỹ thuâ ̣t điện
tử - tin học cơ bản.
e. Giải quyết vấn đề
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuâ ̣t đươc̣ đă ̣t ra, trên cơ sở các
kiế n thức chuyên môn đươc̣ trang bi ̣ trong quá trình ho ̣c tâ ̣p, trên cơ sở bổ sung và tự đo ̣c
thêm các tài liê ̣u kỹ thuâ ̣t chuyên môn sâu…, thông qua các bài tâ ̣p lớn, đồ án môn học, đồ
án tố t nghiê ̣p.
f. Giao tiếp
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về trình bày, giải thích những giải pháp
thiế t kế , giải pháp thực hiê ̣n... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp
(đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina).
g. Làm việc theo nhóm
Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ
chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống và
trình độ kỹ thuật chuyên môn và giảng dạy khác nhau.
h. Ngoại ngữ
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương Chuẩn B1 Châu Âu và am
hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
Thái đô ̣
Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thúc kỷ luật và tác phong công nghiệp.
13.2.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi tố t nghiê ̣p từ chương trin
̀ h, Cử nhân SPKT Điện tử - Tin học có khả năng:
1. Tiếp cận về kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong lĩnh
vực điê ̣n tử - tin học.
2. Áp dụng kiến thức chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống cũng như thành phần.
3. Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật trên cơ sở tham khảo
tài liê ̣u chuyên môn và thực tiễn sản xuấ t.
4. Thực hành cơ bản về liñ h vực điê ̣n tử - tin học
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5. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho liñ h vực chuyên
môn điện tử - tin học.
6. Sư pha ̣m và truyề n đa ̣t tốt
7. Trình bày kết quả
8. Tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm
9. Nghiên cứu và học tập liên tục
10. Hiểu biết về xã hội, môi trường
11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng của ngành điện tử - tin học
12. Sử du ̣ng ngoa ̣i ngữ trong giao tiế p.
XIV. KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
14.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành kỹ thuật công trình giao thông
14.1.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo những kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông có phẩm chất chính
trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt; có nền tảng kiến thức toán và khoa học
cơ bản, cơ sở, và kiến thức chuyên môn vững vàng; có khả năng đặt và giải quyết các vấn
đề khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo; kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc
nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng Cầu đường.
14.1.2 Mục tiêu cụ thể:
Về kiến thức
Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và
chuyên ngành về Xây dựng cầu đường; khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công một tuyến
đường hoặc mạng lưới đường.
Nắm được các thủ tục, nguyên tắc, điều kiện kỹ thuật và cách tổ chức để thực hiện
một dự án đường từ khâu chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng và xây dựng. Đảm bảo các
thủ tục về quản lý chất lượng, nghiệm thu bàn giao cho đến bảohành công trình.
Trang bị đầy đủ các kiến thức, phương pháp luận, đảm bảo có khả năng làm việc
độc lập hoặc theo nhóm thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Có kiến thức cơ bản để có thể tiếp tục học lên bậc cao học cùng chuyên ngành.
Về kỹ năng
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Tư vấn: Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng
Cầu đường, quy hoạch và tổ chức giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông.
Thiết kế: Có khả năng khảo sát, thiết kế các công trình trong lĩnh vực xây dựng Cầu
Đường, quy hoạch và tổ chức giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông.
Thi công: Có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh
vực xây dựng Cầu đường, quy hoạch và tổ chức giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông.
Quản lý và khai thác: Có khả năng quản lý điều hành và quản lý, đánh giá chất lượng
khai thác các công trình trong lĩnh vực Cầu đường và tổ chức giao thông, các cơ sở hạ
tầng giao thông.
Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, triển khai
và xây dựng các mô hình, các giải pháp thiết kế và ứng dụng. Thông qua các mô hình
tính toán và phần mềm mô phỏng, mô hình hó a các giải pháp thiết kế kết cấu hạ tầng
giao thông và tổ chức giao thông.
Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong
ngành xây dựng Cầu đường thông qua việc sử dụng các phần mềm tính toán chuyên
ngành, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải
pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn
chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, hoặc các báo cáo thuyết trình chuyên
môn, các đề tài nghiên cứu khoa học).
Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò
khác nhau, như tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích,
môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
14.1.3 Chuẩn đầu ra:
Hiểu và áp dụng các công nghệ mới trong thiết kế, thi công Xây dựng Cầu đường,
Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.
Phân tích, giải thích được các hiện tượng vật lý, các lý thuyết tính toán trong lĩnh
vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông dựa trên các kiến
thức về Toán và Khoa học cơ bản;
Thu thập, phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả để cải tiến tiêu
chuẩn, quy trình thiết kế, thi công trong các lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô
thị, Cơ sở hạ tầng giao thông;
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Thiết kế qui hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông cũng như thiết kế, lập kế hoạch
tổ chức thi công các hạng mục công trình trong ngành Xây dựng Cầu đường dựa trên các
khối kiến thức chuyên ngành;
Tổ chức và làm việc theo nhóm (tổ chức nhóm, xây dựng kế hoạch, kiểm soát và
phân chia công việc thực hiện, trao đổi tìm phương án hợp lý nhất).
Xác định được các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết nảy sinh trong thiết kế, thi công
các công trình xây dựng Cầu đường; đề xuất các giải pháp công nghệ, giải pháp kết cấu dựa
trên các phân tích tình hình thực tế.
Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu (ví dụ Đồ án qui hoạch, Lập dự án, Thiết kế
kỹ thuật, Thiết kế thi công, Công trình nghiên cứu khoa học) trong lĩnh vực Xây dựng Cầu
đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.
Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ khoa học
kỹ thuật áp dụng trong ngành Xây dựng Cầu đường. Tham gia các khoá đào tạo Thạc sỹ,
Tiến sỹ ở các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Xây dựng Cầu đường.
Hiểu biết các vấn đề về xã hội, môi trường.
Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên
môn: Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông (đo đạc, thí nghiệm
mô hình, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình số...).
Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính kết cấu, nền m óng, cầu, hầm, đường
giao thông, vẽ thiết kế...).
Giao tiếp ngoại ngữ và đọc hiểu được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
14.2 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Vật liệu xây dựng
14.2.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Vật liêu xây dựng (chuyên ngành Vật liệu và Cấu
kiện xây dựng) là những kỹ sư có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức phục vụ cộng đồng cao,
có đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng cả lý thuyết và thực hành,
kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực Xây dựng cơ bản, góp phần vào công
cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
14.2.2 Mục tiêu cụ thể:
+ Phẩm chất
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng
và bảo vệ Tổ Quốc.
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+ về kiến thức
Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và
các kiên thức chuyên ngành về bê tông, bê tông cốt thép, kiến trúc công trình, kết cấu thép,
kỹ thuật thi công, kỹ thuật sản xuất các loại vật liệu... , thiết kế, thi công các công trình xây
dựng. Các kiến thức chuyên sâu về công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, như: Vật liệu vô
cơ, hữu cơ, compozít, vật liệu mới. Kiến thức kiểm định đánh giá chất lượng vật liệu và cấu
kiện xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.
Nắm được các nguyên tắc, điều kiện kỹ thuật và công nghệ để xây dựng và điều
hành một cơ sở sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng.
Trang bị đầy đủ các kiến thức, phương pháp luận, đảm bảo có khả năng làm việc
độc lập hoặc theo nhóm thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ được giao
Có kiến thức cơ bản để có thể tiếp tục học lên bậc cao học
+ Về kỹ năng:
- Tư vấn: Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng

nói chung và chuyên sâu trong lĩnh vực sử dụng vật liệu cho các công trình xây dựng: Cầu
đường, dân dụng. công nghiệp, thuỷ lợi ....
- Thiết kế: Có khả năng khảo sát, thiết kế các dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu

xây dựng, quy trình chế tạo các vật liệu trong các công trình xây dựng.
- Thi công và chỉ đạo sản xuất: Có khả năng tổ chức và chỉ đạo thi công các công

trình xây dựng, nhất là sử dụng các loại vật liệu mới, phức tạp trong các công trình xây
dựng. Trực tiếp chỉ đạo sản xuất trong các cơ sở sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng.
- Quản lý và khai thác: Có khả năng quản lý điều hành và quản lý khai thác các cơ

sở sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng .
- Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng

các mô hình, mục tiêu thiết kế, nghiên cứu và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô
phỏng, mô hình hóa các hệ thống trong ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng.
- Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong

xây dựng, chuyên sâu trong lĩnh vực Vật liệu và Cấu kiện xây dựng thông qua các phương
pháp nghiên cứu, thực nghiệm, các phần mềm chuyên dụng, đồ án môn học, đồ án tốt
nghiệp.
- Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải

pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên
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nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, hoặc các báo cáo thuyết trình chuyên môn, các
đề tài nghiên cứu khoa học).
- Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai

trò khác nhau, như tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích,
môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Ngoại ngữ

Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của Nhà
trường: tương đương bậc 3 trong thang năng lực ngoại ngữ 6 bậc quốc gia. và am hiểu kiến
thức tiếng Anh chuyên ngành.
14.2.3 Chuẩn đầu ra: Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên có khả năng:
1. Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại.
2. Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào ngành Công nghệ Kỹ

thuật Vật liệu xây dựng .
3. Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả trong cải tiến tiêu chuẩn,

quy trình thiết kế thi công cũng như chế tạo vật liệu xây dựng
4. Áp dụng kiến thức trong việc: Nghiên cứu và thiết kế sản xuất các loại Vật liệu

và Cấu kiện xây dựng, ứng dụng các loại vật liệu xây dựng có hiệu quả vào thiết kế và thi
công các công trình xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
5. Làm việc nhóm : Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm phương án hợp

lý nhất.
6. Phân tích tình hình thực tế, đề xuất và giải quyết những vấn đề kỹ thuật do yếu tố

vật liệu ( chất lượng, chủng loại, phương pháp chế tạo...) nảy sinh trong thiết kế, thi công
các công trình xây dựng, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu (Lập dự án, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế thi

công, nghiên cứu chế tạo vật liệu, Công trình nghiên cứu khoa học, ...)
8. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ

khoa học kỹ thuật áp dụng trong ngành Xây dựng và chuyên ngành Vật liệu xây dựng.
Tham gia đào tạo bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ ở các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Xây dựng.
9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.
10. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực

chuyên môn (đo đạc, thí nghiệm, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình
số...).
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11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính kết cấu xây dựng cơ bản, quy

hoạch thực nghiệm, tự động hoá quá trình sản xuất vật liệu, vẽ thiết kế...).
14 Giao tiếp ngoại ngữ tốt.
XV.

KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG
15.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra
15.1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo ra những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có
sức khỏe; có nề n tảng kiến thức khoa học cơ bản cũng như kiến thức chuyên môn tốt; đủ
kỹ năng để tư vấn-thiết kế, tổ chức thi công các dự án xây dựng, công trình xây dựng thuộc
nhóm dân dụng và công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Miền Trung-Tây Nguyên
và cả nước. Người tốt nghiệp còn có khả năng học tập suốt đời và có thể trở thành các nhà
nghiên cứu để giải quyết các vấn đề mới trong xây dựng.
15.1.2 Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
Người tốt nghiệp được trang bị những kiến thức nề n tảng về Toán ho ̣c cũng như các
kiế n thức về Vật lý, Hóa học, Môi trường, Kỹ thuật điện; các kiến thức cơ sở ngành như:
Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu, Lý thuyết đàn hồi, Cơ học đất, Nền móng...; các
kiến thức chuyên ngành như: Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gỗ, Kỹ thuật
thi công, Tổ chức thi công, Địa chất công trình, Kiến trúc dân dụng và công nghiệp.
- Về kỹ năng
* Tư vấn, thiế t kế : Người tốt nghiệp có kỹ năng tư vấn thiết kế về các công trình xây
dựng dân dụng và công nghiệp thông qua các kiến thức về kết cấu công trình bê tông cốt
thép và thép, các đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp.
* Tổ chức thi công: Người tốt nghiệp được trang bị kỹ năng tổ chức, thi công và lắp
đặt các công trình xây dựng và công nghiệp, thông qua các kiến thức về kỹ thuật thi công,
tổ chức thi công, an toàn lao động và các bài thực hành, thực tâ ̣p nhâ ̣n thức, thực tâ ̣p công
nhân và thực tập tốt nghiệp.
*Quản lý, điều hành: Người tốt nghiệp được trang bị về kỹ năng quản lý và điều
hành các công trình xây dựng và công nghiệp thông qua các kiến thức về tổ chức thi công,
kinh tế xây dựng.
*Phân tích và xử lý thông tin: Người tốt nghiệp có kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông
tin chuyên ngành, phân tích và xử lý thông tin thông qua các bài tập ở các môn học, đồ án
môn học và đồ án tốt nghiệp.
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*Giải quyết vấn đề: Người tốt nghiệp có kỹ năng giải quyết vấn đề cụ thể trong thiết
kế và thi công công trình thông qua các học phần về thực hành thiết kế và đồ án môn học.
*Làm việc theo nhóm: Người tốt nghiệp được trang bị cách làm việc hiệu quả trong
các vai trò khác nhau, như tổ chức, quản lý nhóm để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có
những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau thông qua việc
thực hiện thuyết trình chuyên môn, thực tập, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
- Về thái độ
Người tốt nghiệp có ý thức trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng; rèn luyện ý
thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; tuân thủ các quy định của nhà nước thông qua các
học phần về pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.
15.1.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành xong khóa học, sinh viên phải đáp ứng được những yêu cầu sau:
1. Có tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, và có trách nhiệm với xã hội.
2. Hiểu được các nguyên lí của các môn khoa học cơ bản như Toán, Vật Lý, Hóa học,
Cơ học và biết cách ứng dụng các kiến thức đó vào các vấn đề chuyên ngành Xây
dựng dân dụng và công nghiệp.
3. Phân tích và xử lý được các kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm
trong kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.
4. Có khả năng sử dụng kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế kết cấu cho các
loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
5. Áp dụng được kiến thức chuyên ngành để thiết kế biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi
công và quản lí cho các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
6. Nhận dạng, phân tích và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong kỹ thuật xây
dựng.
7. Trình bày được quả các công việc thực hiện.
8. Có khả năng tự học và học tập liên tu ̣c, suốt đời.
9. Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm.
10. Sử dụng được các thiết bị, các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho liñ h vực chuyên
môn về kỹ thuật xây dựng.
11. Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng trong tính toán thiết kế, quản lý ngành
xây dựng.
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12. Sử dụng được tiếng Anh để giao tiếp được trong các tình huống thông thường, đọc
hiểu các tài liệu chuyên môn thông dụng và viết báo cáo đơn giản.
XVI. Khoa xây dựng thủy lợi
16.1 Mục tiêu đào tạo ngành kỹ thuật công trình thủy:
16.1.1 Mục tiêu chung
Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức,
có sức khỏe, có nề n tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; kiến thức chuyên môn vững
vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát
triển của ngành Kỹ thuâ ̣t Công trình thủy.
16.1.2 Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức về Toán cũng như các kiế n thức khoa học
cơ bản, kiến thức cơ sở ngành về Cơ học vật rắn biến dạng, Cơ học đất nền móng, Cơ học
chất lỏng và các kiên thức chuyên ngành về Qui hoạch, thiết kế, thi công các công trình xây
dựng Thủy lợi, Thủy điện, Cơ sở hạ tầng, Công trình ven bờ và Phòng chống thiên tai.
- Về kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp: Khả năng tham gia xây dựng dự án, lập dự án, phân tích, quy
hoạch, thiết kế, thi công, vận hành, khai thác và quản lý các công trình thủy nói riêng
và các công trình xây dựng cơ bản nói chung ở các vị trí công việc khác nhau với tư
duy và lập luận chặt chẽ, sáng tạo và chuyên nghiệp;
* Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và đề xuất các dự án
xây dựng công trình, nhằm khai thác tổng hợp khả năng nguồn nước phụ vụ cho các mục
tiêu khác nhau của nền kinh tế tùy theo từng điều kiện cụ thể. Biết lập đề cương yêu cầu
các tài liệu cần thiết, hoạch định nội dung các giai đoạn thiết kế đúng quy trình và lập được
kế hoạch thực hiện.
*Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tính toán các bài toán về Thủy
văn, Thủy lực, Thủy nông, Thủy năng, Kết cấu, Nền móng vận dụng vào việc thiết kế các
hạng mục công trình thông qua các Bài tập, Đồ án môn học và các phần mềm chuyên dụng.
* Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, lập luận về những giải
pháp kỹ thuật cho các phương án tổng thể (vị trí, qui mô, tuyến…) cũng như các phương
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án thay thế cụ thể (kết cấu, vật liệu, cách thức cấu tạo…) trong quá trình thiết kế thi công
các loại hình Công trình thủy thông qua các seminar, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.
* Làm việc theo nhóm : Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai
trò khác nhau, như tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích,
môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Về thái độ
Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách nhiệm
trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.
16.1.3 Trình độ ngoại ngữ và tin học
- Trình độ ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo
Thang Năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Trình độ tin học: Sinh viên tốt nghiệp có trình độ Tin học văn phòng B, có khả
năng sử dụng các phền mềm chuyên ngành trong tính toán thiết kế.
16.1.4 Chuẩn đầu ra
(1) Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở.
(2) Khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, đo đạc. Biết phân tích và đánh giá số liệu
đầu vào và kết quả đầu ra trong một quy trình tính toán và thiết kế.
(3) Khả năng thiết kế và thi công kết cấu công trình xây dựng cơ bản nói chung và công
trình thủy nói riêng đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.
(4) Có kiến thức rộng để hiểu biết các tác động của giải pháp kỹ thuật đến kinh tế xã hội
trong bối cảnh hội nhập, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
(5) Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học.
(6) Có nền tảng kiến thức cơ bản để tự nghiên cứu và học tập suốt đời.
(7) Có các kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp, đọc, thuyết trình và công bố công trình nghiên
cứu khoa học.
(8) Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo Thang Năng
lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
(9) Có khả năng sử dụng các phần mềm và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để giải quyết
các vấn đề trong nghiên cứu, thiết kế, thi công, quản lý và vận hành liên quan đến
ngành và chuyên ngành đào tạo.
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(10) Nhận thức rõ về trách nhiệm, quyền hạn, đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng luật pháp
nhà nước.
(11) Nắm bắt và tuân thủ các văn bản quy định liên quan đến ngành và chuyên ngành như:
Luật xây dựng, Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và các thông tư hiện hành.
16.2 Mục tiêu đào tạo ngành tin học xây dựng:
16.2.1 Mục tiêu chung
Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức,
có sức khỏe, có nề n tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; kiến thức chuyên môn vững
vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát
triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Xây dựng Cơ bản.
16.2.2 Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu của Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng là trang bị cho người tốt nghiệp:
* Kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức về Toán cũng như các kiế n thức khoa học
cơ bản, kiến thức cơ sở ngành về Cơ học vật rắn biến dạng, Cơ học đất nền móng, Cơ học
chất lỏng, Công nghệ thông tin, ứng dụng để giải quyết vấn đề Qui hoạch, thiết kế, thi công
các công trình xây dựng cơ bản.
* Kỹ năng
- Kỹ năng nghề nghiệp: Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây
dựng nhằm nâng cao năng suất của các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tham gia
vào các công tác thiết kế, thi công các công trình xây dựng cơ bản với tư duy và lập luận
chặt chẽ, sáng tạo và chuyên nghiệp;
- Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và đề xuất, lựa chọn
các mô hình tính toán, lập giải thuật tự động hóa cho các bài toán tính toán thiết kế thi
công công trình xây dựng cơ bản. Biết lựa chọn mô hình thích hợp đã có để áp dụng
trong nghiên cứu cũng như thực tế sản xuất.
- Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích các mô hình tính toán,
lập được giải thuật và chương trình tính toán các bài toán về Kết cấu, Nền móng, Thủy
lực, vận dụng vào việc thiết kế các loại hình công trình Xây dựng thông qua các Bài tập,
Đồ án môn học và các phần mềm chuyên dụng.
- Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, lập luận về việc lựa chọn
mô hình tính toán hợp lý trong kỹ thuật xây dựng, trao đổi để có thể tìm được giải thuật
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tối ưu khi giải các bài toán cụ thể trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin. Tham gia
vào các nhóm nghiên cứu, thiết kế thông qua các seminar, đồ án môn học, đồ án tốt
nghiệp.
Làm việc theo nhóm : Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò
khác nhau như tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích,
môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
* Thái độ
Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách nhiệm
trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.
* Ngoại ngữ
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh căn bản và chuyên ngành, giúp
sinh viên có khả năng giao tiếp, đọc được các tài liệu chuyên ngành và các bản vẽ kỹ thuật
bằng tiếng Anh.
16.2.3 Chuẩn đầu ra
Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng của trường Đại học Bách khoa –
ĐHĐN có năng lực (khả năng):
1. Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở.
2. Khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, đo đạc. Biết phân tích và đánh giá số
liệu đầu vào và kết quả đầu ra trong một quy trình tính toán và thiết kế.
3. Khả năng thiết kế và thi công kết cấu công trình xây dựng cơ bản.
4. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, viết các chương trình và phần mềm tính
toán chuyên ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.
5. Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học.
6. Có nền tảng kiến thức cơ bản để tự nghiên cứu và học tập suốt đời.
7. Có các kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp, đọc, thuyết trình và công bố công trình
nghiên cứu khoa học.
8. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo Thang
Năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
9. Có kỹ năng tư duy lập trình và sử dụng phần mềm để giải quyết các vấn đề trong
nghiên cứu, thiết kế, thi công, quản lý và vận hành liên quan đến ngành và chuyên
ngành đào tạo.
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10. Nhận thức rõ về trách nhiệm, quyền hạn, đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng luật pháp
nhà nước.
11. Nắm bắt và tuân thủ các văn bản quy định liên quan đến ngành và chuyên ngành
như: Luật xây dựng, Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và các thông tư hiện hành.
XVII. KHOA KIẾN TRÚC
17.1 Mục tiêu đào tạo
17.1.1 Mục tiêu chung
Nhằm đào tạo những kiến trúc sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo
đức, có sức khỏe, có nề n tảng kiến thức khoa học cơ bản; kiến thức và kỹ năng chuyên
ngành kiến trúc để tư vấn, thiết kế, quy hoạch các dự án xây dựng, công trình xây dựng
thuộc nhóm dân dụng và công nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành kiến trúc và
xây dựng Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp các kiến trúc sư của Khoa kiến trúc có thể làm việc:
1. Làm các công việc tư vấn, thiết kế tại các viện nghiên cứu kiến trúc & quy hoạch,
đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây dựng.
2. Làm các công việc giám sát, quản lý dự án tại các dự án xây dựng.
3. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến công tác xây dựng.
4. Giảng dạy các môn cơ sở ngành và chuyên ngành ở các trường Đại học, Cao đẳng
đào tạo họa viên kiến trúc, cán bộ, kỹ sư xây dựng.
5. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về xây dựng ở các Viện nghiên cứu, các
trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.
17.1.2 Mục tiêu cụ thể
Kiến thức
Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về Toán, vật lý, môi trường, văn hóa,
kết cấu công trình…các kiến thức cơ sở về mỹ thuật, quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, kết
cấu, điện…và các môn kỹ thuật chuyên ngành, với nội dung giảng dạy được cập nhật chọn
lọc từ các chương trình đã khẳng định được uy tín trong nước và các nước tiên tiến.
Kỹ năng
- Tư vấn, thiết kế
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Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy
định, định mức trong ngành kiến trúc, quy hoạch. Thông qua các đồ án môn học và đồ án
tốt nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng sáng tác, tư vấn thiết kế công trình xây dựng
dân dụng và công nghiệp, quy hoạch các khu chức năng đô thị cũng như quản lý thi công
công trình kiến trúc.
- Tổ chức thi công
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản tổ chức, thi công các công trình dân dụng
quy mô nhỏ, thông qua môn học tổ chức thi công và các bài thực hành, thực tâ ̣p nhâ ̣n thức,
tham quan kiến trúc
- Vận hành, quản lý điều hành
Trang bị cho sinh viên kỹ năng phối hợp phần thiết kế với các công việc tại công
trường, tham gia quản lý thi công, quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị, quản lý các dự án
có liên quan cũng như tham gia điều hành hoạt động trong trong các doanh nghiệp tư vấn
thiết kế kiến trúc.
- Phân tích và xử lý thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin chuyên ngành, phân tích
và xử lý thông tin thông qua các bài tập ở các môn học, đồ án môn học và luận văn tốt
nghiệp
Trang bị khả năng phân tích và xây dựng các mô hình ứng với các yêu cầu và mục
tiêu thiết kế thông qua các phần mềm mô phỏng nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong thiết kế,
quản lý và vận hành công trình sau này.
- Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành kiến trúc quy
hoạch thông qua các bài tập và đồ án môn học
- Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức
tạp, các giải pháp thiết kế, giải pháp thay thế, giải pháp thực hiện của ngành kiến trúc....
thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt
nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.
- Làm việc theo nhóm:
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Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ
chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường
sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Ngoại ngữ:
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp thông qua các
học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học phần ngoại ngữ tăng
cường. Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
Thái độ
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc; có ý thức trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng, đặc biệt là ý thức
về bảo vệ môi trường, rèn luyện và hoàn thiện ý thức về kỷ luật và tác phong làm việc công
nghiệp và hiện đại
17.1.3 Kết quả đầu ra (Chuẩn đầu ra)
Chuẩn đầu ra của chương trình Đào tạo của ngành Kiến trúc phiên bản 2015 được
xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại trà của ngành Kiến trúc được
công bố năm 2012 và chỉnh sửa bổ sung vào năm 2014 (có kèm theo quyết định công bố
chuẩn đầu ra của Hiệu trưởng và chuẩn đầu ra trong phụ lục 4), có cập nhật bổ sung để
hướng đến đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo AUN.
Kiến trúc sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo ngành Kiến trúc công trình sẽ đạt
được các kết quả sau:
1

Có sức khỏe tốt, có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

2

Có kiến thức nền tảng văn hóa-nhân văn.

3

Có khả năng học tập suốt đời.

4

Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

5

Có khả năng sử dụng các thiết bị, phần mền thiết kế hỗ trợ cho liñ h vực chuyên
môn.

6

Có khả năng ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học chuyên ngành
làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, phát triển tư duy logic
và khoa học.

7

Có khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.
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8

Có khả năng phân tích, trình bày và lập các báo cáo liên quan đến lĩnh vực
chuyên môn đào tạo.

9

Có khả năng sáng tác, tư vấn, thiết kế, triển khai hồ sơ kỹ thuật các thể loại công
trình kiến trúc.

10 Có khả năng tham gia quản lý trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và quy
hoạch đô thị.
XVIII. KHOA MÔI TRƯỜNG
18.1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật môi trường
18.1.1 Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường trình độ đại học nhằm trang bị cho
người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng
đảm đương được công tác của một kỹ sư ngành kỹ thuật môi trường trong bảo vệ và xử lý
môi trường của tất cả các cơ sở sản xuất nông công nghiệp, đồng thời các kỹ sư kỹ thuật
môi trường có thể đáp ứng được các yêu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội.
18.1.2 Mục tiêu cụ thể:
*Phẩm chất, có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây
dựng và bảo vệ tổ quốc.
*Kiến thức, được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành
và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành về Công nghệ kỹ thuật môi trường, đáp ứng yêu
cầu kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường của công nghiệp và xã hội.
a. Khối kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ
bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về toán học, về khoa học tự nhiên, đáp ứng yêu cầu tiếp
thu kiến thức nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu giải quyết các
vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
- Hiểu biết được giới hạn, hành vi và trách nhiệm về mặt đạo đức, ảnh hưởng
của hoạt động nghề nghiệp đến cộng đồng và xã hội.
b. Khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm các kiến thức cơ sở về kỹ thuật về phân
tích chất lượng môi trường, các quá trình chuyển hoá, chuyển khối, thuỷ lực, thuỷ khí,
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các ứng dụng trong thiết kế, thể hiện bản vẽ nhằm trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật
Môi trường có kiến thức và kỹ năng phục vụ tốt cho các môn học chuyên ngành.
c. Khối kiến thức chuyên ngành bao gồm các môn học thuộc nhóm kiến thức
về kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình, các kỹ thuật xử lý khí thải, nước thải,
chất thải… giúp sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường án đủ trình độ tiến hành tư vấn,
thiết kế, triển khai, tổ chức, vận hành từng công trình hoặc toàn bộ hệ thống xử lý nói
riêng hay một dự án nói chung phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và các quy chuẩn,
tiêu chuẩn môi trường và pháp luật nhà nước.
*Kỹ năng, nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có
khả năng thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải:
khí, lỏng, rắn, các công trình cấp nước sạch, khí sạch cho sản xuất công nghiệp và sinh
hoạt, có khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng công nghệ môi trường trong thực tiễn.
a. Phân tích vấn đề
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, phương thức tiếp cận vấn đề, các yêu cầu
và giới hạn mục tiêu thiết kế ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa…
các sinh viên có thể khái quát hóa vấn đề và xác định được mục tiêu cốt lõi cần giải quyết
trong thực tiễn.
b. Giải quyết vấn đề
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề: quan trắc, quy hoạch mạng
lưới quan trắc, thiết kế các hệ thống kiểm soát ô nhiễm ... ở các bài thí nghiệm, các đợt
thực tập, các bài tập lớn, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Ra trường sinh viên có thể
vận dụng các kỹ năng này và làm tốt những công việc:
- Tổ chức và thực hiện công tác quan trắc môi trường cho một địa phương hoặc một
khu vực.
- Tổ chức, quản lý và vận hành các hệ thống kiểm soát ô nhiễm do khí thải, nước
thải hoặc chất thải rắn.
- Quản lý vận hành các hệ thống sản xuất nước sạch.
- Thiết kế, thi công các trạm cấp nước sạch, các trạm xử lý khí thải, nước thải, chất
thải rắn cho các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp hoặc cho các cụm dân cư đô
thị.
c. Giao tiếp
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Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải
pháp thay thế… thông qua các báo cáo semina, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.
Trong các đợt thực tập công nhân, tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các
cơ quan đơn vị bên ngoài xã hội để đề đạt nguyện vọng, đề xuất yêu cầu… khi thu thập số
liệu phục vụ công việc, nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
Thông qua đó trang bị cho sinh viên khả năng giao tiếp với đối tác khi tìm kiếm hợp
đồng, thực hiện công việc… khi ra trường làm việc.
d. Làm việc theo nhóm
Một số đồ án môn học, semina, báo cáo thực tập môn học… sinh viên phải làm việc
theo nhóm. Sinh viên chủ động trong việc lựa chọn người điều hành nhóm, phân công công
việc… phù hợp với năng lực, sở trường, tích cách, thói quen, môi trường sống… của mỗi
cá nhân; tự tổ chức đánh giá kết quả trong nội bộ nhóm và lựa chọn, phân công thành viên
trình bày trước giảng viên và các sinh viên trong lớp ý tưởng và giải pháp cụ thể của nhóm
mình.
Thông qua đó trang bị cho sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc tại các cơ
quan - đơn vị, có khả năng phối hợp với bộ phận kỹ thuật, bộ phận tin học và bộ phận kinh
tế khác trong đơn vị một cách hiệu quả để quản lý các quá trình, các sản phẩm có tính chất
xây dựng…
e. Ngoại ngữ
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương Toeic 450 và am hiểu kiến
thức tiếng Anh chuyên ngành.
*Thái độ, trang bi cho
̣
sinh viên ý thức trách nhiê ̣m đố i với công viê ̣c và cô ̣ng đồ ng;
ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyê ̣n ý thức kỷ luâ ̣t và tác phong công nghiê ̣p.
18.1.3 Chuẩn đầu ra:
Sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường được trang bị những kiến thức trong lĩnh vực
kỹ thuật - công nghệ môi trường. Sau khi ra trường có thể làm việc tại: Sở Tài nguyên Môi
trường, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Công ty cấp nước, thoát
nước đô thị, Công ty môi trường đô thị…, hoặc tham gia nghiên cứu giảng dạy tại các
trường đại học và các cơ quan nghiên cứu có liên quan.
Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên:
1. Có năng lực thiết kế một hệ thống, các trạm xử lý nước cấp và các hệ thống kiểm
soát ô nhiễm trong các xí nghiệp công nghiệp.
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2. Có khả năng phân tích, xử lý các kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực
nghiệm vào việc đánh giá lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ trong các hệ
thống cấp nước và kiểm soát ô nhiễm. Có năng lực thiết kế và tiến hành các nghiên
cứu thực nghiệm liên quan tới phân tích đánh giá hiện trạng và đánh giá rủi ro môi
trường.
3. Có khả năng tiếp cận các kiến thức về công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị
kỹ thuật công nghệ hiện đại cần thiết cho công tác quan trắc và kiểm soát ô nhiễm.
4. Có khả năng ứng dụng các kiến thức về toán học, tin học và Khoa học cơ bản vào
việc tổ chức quản lý các vấn đề kinh tế - kỹ thuật mang đặc thù của ngành.
5. Có khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả trong một nhóm đa ngành và đa dạng về
văn hoá.
6. Năng lực nhận biết và giải quyết các vấn đề công nghệ có liên quan tới các yếu tố
vật chất và con người; Có khả năng trình bày kết quả.
7. Có khả năng nhận thức về nhu cầu học tập và có năng lực thực hiện việc học tập
liên tục, học tập suốt đời.
8. Có nền tảng và khả năng cập nhật những kiến thức, những kỹ năng để có thể đương
đầu với những thử thách mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.
9. Hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
10. Có khả năng hiểu biết xã hội, khả năng khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động
chuyên môn, có ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động nghề nghiệp.
11. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: thiết kế, quản lý các hệ thống
cấp nước, mô phỏng các quá trình lan truyền chất ...phục vụ công việc chuyên
môn.
12. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp.
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18.2 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
18.2.1 Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trình độ đại học trang bị
cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng
đảm đương được công tác của một kỹ sư chuyên ngành Quản lý Môi trường trong việc quản
lý và bảo vệ môi trường ở các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, đồng thời các kỹ sư Quản
lý tài nguyên và môi trường có thể đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và
xã hội.
18.2.2 Mục tiêu cụ thể:
1. Phẩm chất, có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia
xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Kiến thức, được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở
ngành và kiến thức ngành.
a. Khối kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ
bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về toán học, về khoa học tự nhiên, đáp ứng yêu cầu tiếp
thu kiến thức nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu giải quyết các
vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
- Hiểu biết được giới hạn, hành vi và trách nhiệm về mặt đạo đức, ảnh hưởng
của hoạt động nghề nghiệp đến cộng đồng và xã hội.
b. Khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm các kiến thức cơ sở về kỹ thuật về phân
tích chất lượng môi trường, các quá trình chuyển hoá, chuyển khối, thuỷ lực, thuỷ khí,
luật và chính sách môi trường nhằm trang bị cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và
Môi trường có kiến thức và kỹ năng phục vụ tốt cho các môn học chuyên ngành.
c. Khối kiến thức chuyên ngành bao gồm các môn học thuộc nhóm kiến thức về kỹ
thuật bên trong và bên ngoài công trình, đánh giá tác động môi trường, các kiến thức về tài
nguyên, con người, xã hội… giúp sinh viên Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường có
kỹ năng thực hành về quản lý môi trường và tài nguyên, đáp ứng yêu cầu quản lý môi
trường đô thị và khu công nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, vệ sinh môi trường và an
toàn lao động.
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3. Kỹ năng, nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,
có khả năng quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý vận hành các công trình
xử lý chất thải, các công trình cấp nước sạch, khí sạch cho sản xuất công nghiệp và sinh
hoạt, có khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng công nghệ môi trường trong thực tiễn.
a. Phân tích vấn đề
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, phương thức tiếp cận vấn đề, các yêu cầu
và giới hạn mục tiêu quản lý ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa…
các sinh viên có thể khái quát hóa vấn đề và xác định được mục tiêu cốt lõi cần giải quyết
trong thực tiễn.
b. Giải quyết vấn đề
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề: tổ chức thực hiện, quản lý hệ
thống mạng lưới quan trắc, các hệ thống kiểm soát ô nhiễm... qua các bài thí nghiệm,
các đợt thực tập, các bài tập lớn, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Ra trường sinh viên
có thể vận dụng các kỹ năng này và làm tốt những công việc:
- Quản lý các vấn đề môi trường đô thị, công nghiệp. Quản lý thông tin môi
trường và quy hoạch môi trường; Mô hình hóa và mô phỏng dự báo xu thế biến đổi môi
trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Tổ chức, quản lý mạng lưới quan trắc môi trường cho một địa phương hoặc một
khu vực.
- Quản lý các dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, tổ chức quản lý các
hệ thống kiểm soát ô nhiễm do khí thải, nước thải, chất thải rắn. Quản lý các vấn đề liên
quan đến môi trường và an toàn lao động trong các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp...vận
dụng các hệ thống quản lý môi trường EMS, ISO, sản xuất sạch hơn...
- Quy hoạch và quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên
đất, nước, rừng và đa dạng sinh học.
c. Giao tiếp
Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp,
giải pháp thay thế… thông qua các báo cáo semina, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.
Trong các đợt thực tập công nhân, tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội giao tiếp với
các cơ quan đơn vị bên ngoài xã hội để đề đạt nguyện vọng, đề xuất yêu cầu… khi thu
thập số liệu phục vụ công việc, nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt
mục đích.
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Thông qua đó trang bị cho sinh viên khả năng giao tiếp với đối tác khi tìm kiếm
hợp đồng, thực hiện công việc… khi ra trường làm việc.
d. Làm việc theo nhóm
Một số đồ án môn học, semina, báo cáo thực tập môn học… sinh viên phải làm
việc theo nhóm. Sinh viên chủ động trong việc lựa chọn người điều hành nhóm, phân
công công việc… phù hợp với năng lực, sở trường, tích cách, thói quen, môi trường
sống… của mỗi cá nhân; tự tổ chức đánh giá kết quả trong nội bộ nhóm và lựa chọn,
phân công thành viên trình bày trước giảng viên và các sinh viên trong lớp ý tưởng và
giải pháp cụ thể của nhóm mình.
Thông qua đó trang bị cho sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc tại các
cơ quan - đơn vị, có khả năng phối hợp với bộ phận kỹ thuật, bộ phận tin học và bộ phận
kinh tế khác trong đơn vị một cách hiệu quả để quản lý các quá trình, các sản phẩm có
tính chất xây dựng…
e. Ngoại ngữ
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đượng Toeic 400 và am hiểu
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
4. Thái độ, trang bi ̣ cho sinh viên ý thức trách nhiê ̣m đố i với công viê ̣c và cô ̣ng
đồ ng; ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyê ̣n ý thức kỷ luâ ̣t và tác phong công nghiê ̣p.
18.2.3 Chuẩn đầu ra:
Sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường được trang bị những kiến
thức trong lĩnh vực quản lý môi trường, kỹ thuật - công nghệ môi trường. Sau khi ra
trường có thể làm việc tại: Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường
quận/huyện, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Công ty cấp
nước, thoát nước đô thị, Công ty môi trường đô thị…, hoặc tham gia nghiên cứu giảng
dạy tại các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu có liên quan.
Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên có khả năng:
Tiếp cận các kiến thức về quản lý môi trường, tài nguyên và kỹ năng sử dụng các
thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại cần thiết cho công tác quản lý môi trường và tài
nguyên.
Ứng dụng các kiến thức về toán học, tin học và Khoa học cơ bản vào việc tổ chức
quản lý các vấn đề kinh tế - kỹ thuật mang đặc thù của chuyên ngành.
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Phân tích, xử lý các các thông tin, dữ liệu môi trường và áp dụng các mô hình để
đánh giá, dự báo xu thế môi trường và đề xuất các giải pháp khắc phục, kiểm soát...Có
năng lực tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro các tác động
môi trường của các dự án phát triển.
Có năng lực quản lý môi trường các xí nghiệp, các khu công nghiệp, đô thị theo
EMS, ISO... Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp trong quản lý an toàn
lao động, giảm thiểu rủi ro và tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường, sản xuất sạch
hơn.
Tổ chức và làm việc hiệu quả trong một nhóm đa ngành và đa dạng về văn hoá.
Năng lực nhận biết và giải quyết các vấn đề công nghệ có liên quan tới các yếu
tố vật chất và con người; Có khả năng trình bày kết quả.
Nhận thức về nhu cầu học tập và có năng lực thực hiện việc học tập liên tục, học
tập suốt đời.
Có nền tảng và khả năng cập nhật những kiến thức, những kỹ năng để có thể
đương đầu với những thử thách mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.
Hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
Hiểu biết xã hội, khả năng khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động chuyên
môn, có ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động nghề nghiệp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: hệ thống thông tin, dữ liệu
môi trường, quản lý các hệ thống cấp nước, mô phỏng các quá trình lan truyền chất, dự
báo xu thế biến đổi môi trường ... phục vụ công việc chuyên môn.
Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp.
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18.1 Mục tiêu đào tạo ngành kinh tế xây dựng
19.1.1 Mục tiêu chung
Chương trình này đào tạo những kỹ sư Kinh tế Xây dựng có phẩm chất chính trị
vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe, có nề n tảng kiến thức toán và khoa học cơ
bản; kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng
làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.
19.1.2 Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
Sinh viên được trang bị những kiến thức liên quan đến các khái niệm, phương
pháp luận và công nghệ về khoa học cơ bản, về kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
trong lĩnh vực kinh tế xây dựng và quản lý dự án.
Có kiến thức về thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp kỹ thuật – công
nghệ phù hợp cho từng bộ phận cấu thành hoặc cho tổng thể các bộ phận cấu thành dự
án xây dựng. Tạo điều kiện sinh viên nâng cao kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xây
dựng.
Có kiến thức về quản lý dự án nói chung và dự án xây dựng nói riêng phù hợp
với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
- Về kỹ năng
* Tư vấn, thiết kế hệ thống trong lãnh vực xây dựng cơ bản:
Lập, phân tích, đánh giá dự án đầu tư; Lập dự toán công trình; Lập hồ sơ mời
thầu xây lắp; Lập hồ sơ đấu thầu xây lắp; Lập dự án thi công công trình; Lập hồ sơ hoàn
công; Lập hồ sơ quyết toán và quyết toán công trình; Kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng
cơ bản …
* Tổ chức thực hiện dự án:
Tổ chức thực hiện từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc
xây dựng; đưa dự án vào vận hành, khai thác...
* Quản lý, điề u hành:
Quản lý, điề u hành tổng thể dự án xây dựng, hoặc quản lý cụ thể cho từng giai
đoạn của dự án, hoặc quản lý cụ thể cho từng lãnh vực của dự án như: quản lý tài chính,
quản lý nhân sự, quản lý công nghệ, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ v.v...
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* Phân tích và xử lý thông tin:
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu
và giới hạn mục tiêu thiết kế ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình
hóa… các sinh viên có thể khái quát hóa vấn đề và xác định được mục tiêu cốt lõi cần
giải quyết
* Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các
phần mềm: thiết kế, kế toán, dự toán, quản lý dự án… ở các bài tập lớn, đồ án môn học,
đồ án tốt nghiệp. Ra trường sinh viên có thể vận dụng các kỹ năng này và làm tốt những
công việc cơ liên quan.
* Giao tiếp:
Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp,
giải pháp thay thế… thông qua các báo cáo semina, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.
* Làm viêc theo nhóm:
Một số đồ án môn học, semina, báo cáo thực tập môn học… trang bị cho sinh
viên phương pháp làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ chức, quản
lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ
kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
- Về thái độ
Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách
nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.
Trình độ ngoại ngữ
Sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo “Thang năng lực ngoại
ngữ quốc gia 6 bậc” do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
19.1.3 Chuẩn đầu ra
1

Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật cơ sở và kinh tế
học.

2

Khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, đo đạc. Biết phân tích và đánh
giá số liệu đầu vào và kết quả đầu ra trong một quy trình tính toán và thiết kế.
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3

Có khả năng phân tích, xử lý các kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực
nghiệm vào việc đánh giá lựa chọn phương án kỹ thuật về mặt kinh tế trong quá
trình sản xuất – kinh doanh.

4

Có năng lực thiết kế một hệ thống, một thành tố hệ thống hay một quá trình sản
xuất trong doanh nghiệp.

5

Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học.

6

Có nền tảng kiến thức cơ bản để tự nghiên cứu và học tập suốt đời.

7

Có các kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp, đọc, thuyết trình và công bố công
trình nghiên cứu khoa học.

8

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu bậc 3
theo thang năng lực ngoại ngữ quốc gia.

9

Có khả năng sử dụng các phần mềm và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để giải
quyết các vấn đề trong nghiên cứu, thiết kế, thi công, quản lý và vận hành liên
quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo.

10

Nhận thức rõ về trách nhiệm, quyền hạn, đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng luật
pháp nhà nước.

11

Nắm bắt và tuân thủ các văn bản quy định liên quan đến ngành và chuyên ngành
như: Luật xây dựng, Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và các thông tư hiện hành.
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