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NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG 

 

TT Nội dung Trình độ Cao đẳng – hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Tuyển sinh theo 2 phương thức: 

o Phương thức 1: XÉT TUYỂN căn cứ kết 

quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

o Phương thức 2: XÉT TUYỂN căn cứ kết 

quả học tập trong học bạ THPT. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) 

Phòng học đảm bào theo đúng qui định về diện 

tích với số lượng SV của từng lớp, từng học 

phần, bàn ghế, bảng viết, cơ sở vật chất phục  

vụ giảng dạy: âm thanh, ánh sáng, máy chiếu...  

- Trang thiết bị, máy móc đảm bảo cho SV thực 

tập rèn luyện kỹ năng, tay nghề, tiếp cận công 

nghệ mới trong quá trình học tập tại trường như 

các xưởng thực tập Điện, Điện tử, phòng máy 

tính phục vụ cho việc thiết kế các mạch Điện, 

Điện tử, mô hình Điện, Điện tử trong công 

nghiệp và dân dụng. 

- Thư viện có đủ tài liệu tham khảo cho sinh 

viên bao gồm tài liệu do các nhà xuất bản ban 

hành phù hợp ngành học và đảm bảo nguồn tài 

liệu tham khảo nội bộ cho các môn học. 

III Đội ngũ giảng viên 

- Giảng viên đảm bảo đạt chuẩn theo qui định 

về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cũng như 

về đạo đức nghề nghiệp.  

- Cán bộ quản lý: có trình độ chuyên môn tốt, 

có đủ năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, 

có phẩm chất đạo đức trình độ chính trị vững 

vàng, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được 



giao. 

- Quản lý một cách khoa học về việc phân công 

giảng viên theo đúng chuyên môn, sử dụng 

hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và mang tính 

tiết kiệm. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Hoạt động đoàn hội.  

- Hoạt động học thuật: nghiên cứu khoa học, tổ 

chức hội thảo theo chuyên đề ngành học, tổ 

chức các kỳ thi giỏi nghề, thi kiến thức về 

ngành. 

- Tham quan, kiến tập, thực tập tại các doanh 

nghiệp. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của người học 

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách 

nhiệm công dân; 

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, 

thái độ phục vụ; 

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong 

công việc 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

- Mục tiêu kiến thức: 

 Trình bày được các nội dung cơ bản về: 

An toàn điện, Mạch điện, Đo lường 

điện và thiết bị đo, Vẽ điện, Vật liệu 

điện, Điện tử cơ bản, Điện cơ bản, Vi 

mạch tương tự, Vi mạch số, Hệ thống 

viễn thông, Kỹ thuật siêu cao tần, 

Thông tin vệ tinh, Thông tin di động, 

Truyền số liệu, Thông tin quang, Tổng 

đài điện tử…  

 Ứng dụng được các kiến thức về Toán và 

Khoa học cơ bản, Cơ sở ngành vào thiết 

kế, lắp đặt, chế tạo và vận hành các sản 

phẩm, dây chuyền công nghệ... trong 

lĩnh vực Điện tử - Truyền thông. 

 Ứng dụng các kiến thức chung về lý luận 

Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin 

học, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh để phục vụ cho công 

việc trong một xã hội hội nhập và phát 



triển. 

 Lập được quy trình thiết kế, thi công, lắp 

đặt và sửa chữa, thay thế các thiết bị, 

dây chuyền công nghệ, công trình trạm 

phát, tổng đài... trong lĩnh vực Điện tử - 

Truyền thông. 

 Áp dụng được những kiến thức cơ sở, 

kiến thức chuyên môn đã học để phân 

tích, đánh giá và thực hiện các công 

việc liên quan tới Công nghệ Kỹ thuật 

Điện tử - Truyền thông.  

- Kỹ năng: 

 Sử dụng thành thạo các dụng cụ thực 

hành: đồng hồ VOM chỉ thị kim, VOM 

chỉ thị số, Ampere kế kẹp, Dao động 

ký, các máy phát sóng âm tần… 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ 

điện - điện tử để vẽ các bản vẽ kỹ thuật 

chuyên ngành điện tử, truyền thông. 

 Lắp đặt, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng 

đươc một số thiết bị (phần cứng và phần 

mềm) và hệ thống điện tử - viễn thông 

số như tổng đài PABX, máy FAX, 

ADSL, mạng viễn thông nội bộ, tổng 

đài điện tử và mạng ngoại vi… 

 Thiết kế và thi công được đường truyền 

dẫn (cáp quang, cáp đồng trục...), các 

bộ điều chế - giải điều chế (MODEM), 

các thiết bị thu phát vô tuyến như micro 

không dây, máy phát FM, AM... 

 Năng lực công nghệ thông tin: đạt chứng 

chỉ B do trường Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức cấp, theo một trong một trong 

hai định hướng sau: 

 ORCAD. 

 Lập trình trong điều khiển ngành Điện - 

Điện tử - Truyền thông. 

- Ngoại ngữ:  



 Sinh viên phải đạt một trong số các 

chứng chỉ sau:  chứng chỉ TOEIC 450 

(2 kỹ năng) do ETS cấp; chứng chỉ 

IELTS 4.5 do British Council hoặc IDP 

Australia cấp; chứng chỉ TOEFL (iBT) 

45 do ETS cấp; chứng chỉ FCE 45 do 

Đại học Cambridge Vương Quốc Anh 

cấp. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại bộ phận:  

- Kỹ thuật: tổng đài, đường truyền dẫn 

mạng viễn thông, trạm thu phát vô 

tuyến… 

- Thiết kế, khai thác và vận hành các hệ 

thống và thiết bị điện tử - truyền thông;  

- Thiết kế, giám sát, thi công và triển khai 

bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các 

hệ thống điện tử - truyền thông;  

- Bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa 

và thay thế các thiết bị điện tử, điện tử 

viễn thông; 

- Quản lý, sử dụng và phân phối các sản 

phẩm điện tử, điện tử viễn thông;  

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng;  

- Tổ chức hoạt động kinh doanh thiết bị 

điện tử, điện tử viễn thông; 

- Đào tạo và nghiên cứu… liên quan đến 

lĩnh vực Điện tử, Truyền thông. 
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