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MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo kỹ sư Điện công nghiệp nhằm đào tạo ra những cán bộ kỹ
thuật có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực
hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong ngành
Điện.
CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức
-

Nắm vững và có khả năng áp dụng được các kiến thức đại cương về toán học
và khoa học tự nhiên, tạo tiền đề cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục cơ
sở ngành.

-

Nắm vững, có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành, chuẩn bị
tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành.

-

Đọc, hiểu, phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện - điện tử,
các thiết bị điện, hệ thống điện.

-

Nắm vững và áp dụng được các nguyên tắc thiết lập bản vẽ trong hệ thống
điện - điện tử theo các qui định của tiêu chuẩn Việt Nam và qui định quốc tế
để tính toán, thiết kế hệ thống điện, điện tử.

-

Hiểu, nắm vững và áp dụng được các nguyên tắc vận hành và các thông số
kỹ thuật vào việc chẩn đoán, sửa chữa các hư hỏng thông thường trong hệ
thống điện - điện tử.

-

Hiểu và vận dụng được các kiến thức kinh tế-kỹ thuật và quản lý trong công
nghiệp để tham gia hoạch định, tổ chức và quản lý về mặt kỹ thuật các dự án
điện-điện tử trong công nghiệp và dân dụng.
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-

Hiểu biết và áp dụng được các nguyên tắc, các biện pháp an toàn trong ngành
điện, cấp cứu người khi bị tai nạn lao động.

-

Về tin học chuyên ngành: nắm vững và sử dụng được các phần mềm thiết kế,
mô phỏng trong lĩnh vực điện-điện tử như OrCad, AutoCad, Eagle, Proteus,
cho công việc thiết kế, mô phỏng. Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình C++,
Matlab, lập trình hợp ngữ (Assembly), lập trình PLC, cho công việc lập trình
điều khiển.

-

Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu cơ sở ngành, tài liệu kỹ thuật chuyên
ngành bằng tiếng Anh.

2. Kỹ năng
-

Có khả năng nói, trình bày, thuyết trình một cách rõ ràng, mạch lạc về một ý
tưởng, một thiết kế cụ thể trong lĩnh vực điện – điện tử.

-

Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như phân công làm việc theo nhóm.

-

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ làm việc trong lĩnh vực điệnđiện tử.

-

Có kỹ năng tìm tài liệu và các tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và quốc tế
trên Internet.

-

Có khả năng đọc hiểu được các các catalog, tài liệu kỹ thuật tiếng Anh và
bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành điện – điện tử. Nhận diện và phân biệt chính
xác các linh kiện điện tử, các mạch điện tử, các khí cụ điện, thiết bị điện,
trên bản vẽ.

-

Có khả năng thiết kế, vẽ mô phỏng trên máy tính, thi công, vận hành được
các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch
vụ và công cộng như PLC, vi điều khiển.

-

Có khả năng thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành, bảo trì hệ thống phân
phối điện năng khu công nghiệp, khu dân cư, hệ thống bảo vệ an toàn điện.
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-

Có khả năng sửa chữa, vận hành, kiểm tra được các loại khí cụ điện, các loại
máy điện xoay chiều, máy điện một chiều, máy biến áp trong công nghiệp và
dân dụng.

-

Có khả năng cùng tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý về mặt
kỹ thuật các dự án điện-điện tử có hiệu quả.

3. Thái độ
-

Hiểu biết đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-

Có đạo đức nghề nghiệp.

-

Có tinh thần kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp trong lao động nghề
nghiệp.

-

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề
phát sinh trong thực tiễn ngành điện-điện tử. Biết đúc kết các kinh nghiệm để
nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ năng lập luận logic của bản thân.

-

Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức chuyên ngành một cách liên tục.

4. Ngoại ngữ
-

Đạt trình độ TOEFL 450 về tiếng Anh hoặc các trình độ khác tương đương

5. Tin học
-

Trình độ Tin học đại cương (tương đương Tin học A quốc gia)

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường
-

Các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử.

-

Các công ty tư vấn, thiết kế mạch điện tử.

-

Các công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp điện; các công ty điện lực với vai trò
người vận hành, thiết kế trực tiếp hoặc quản lý, điều phối kỹ thuật.

-

Các công ty, xí nghiệp sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hoá điện-điện
tử.

-

Các đài thu phát thanh, đài thu phát hình.
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-

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực
điện-điện tử.
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