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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

THỦ ĐỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

THÔNG BÁO  

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015-2016 
(Theo biểu mẫu 20 kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  

ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

 

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 phòng thực 

hành khí nén, phòng đo lường và cảm biến, phòng 

robotic, phòng thiết kế và thực hiện dự án, phòng 

thực hành trạm MPS, phòng máy tính và các bộ thí 

nghiệm dùng lập trình PLC, vi điều khiển 

- Thư viện có đủ tài liệu tham khảo cho SV bao gồm 

tài liệu do các NXB 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 có nghiệp vụ sư phạm tốt. 
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- 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 

- Hỗ trợ dụng cụ, cơ sở vật chất sinh viên thực 

hiện NCKH tại câu lạc bộ Sáng tạo. 

- Giảng viên sẵn sàng giải đáp các vấn đề nghiên 

cứu và học tập cho sinh viên. 

- Tổ chức các hội thi học thuật định kỳ như đua xe 

lập trình, robot sumo. 

- Tổ chức buổi triễn lãm và báo cáo các sản phẩm 

sáng tạo của sinh viên năm nhất. 

- Tham quan, thực tập tại các nhà máy và doanh 

nghiệp phù hợp với chuyên ngành. 

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa - dã ngoại hàng 

năm. 

- Hoạt động đoàn đội, hội sinh viên. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

- Hình thành thái độ trung thực và có trách nhiệm  

trong công việc;  

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, 

đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công việc. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

Yêu cầu về kiến thức:  

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của 
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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 

được đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc; 

- Có kiến thức cơ bản về toán học và vật lý, đáp 

ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ 

cao hơn; 

- Có trình độ tin học cơ bản tương đương trình độ 

B; Auto CAD; EPlan. 

- Kiến thức về các loại mạch điện và phương pháp 

giải tích mạch điện; 

- Kiến thức về kết cấu, nguyên lý làm, quan hệ 

điện từ trong máy điện; 

- Kiến thức về cấu tạo, hoạt động của các loại khí 

cụ điện; 

- Kiến thức về các thành phần của một hệ thống 

điều khiển tự động, các phương pháp xây dựng 

mô hình hóa của thệ thống điều khiển tự động; 

- Kiến thức cơ bản về phép chiếu, phương pháp 

biểu diễn vật thể, các quy tắc – tiêu chuẩn nhà 

nước về bản vẽ và các loại bản vẽ dùng trong 

chuyên ngành; 

- Có kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của 

các linh kiện điện tử, hoạt động của các mạch 

điện tử cơ bản; 

- Kiến thức về các phần tử của thiết bị điện, điện 
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tử, khí nén, bộ biến tần, các mạch điều khiển có 

tiếp điểm, điều khiển bộ biến tần, điều khiển các 

máy công cụ; 

- Có kiến thức cơ bản về đo lường điện – điện tử 

và thiết bị đo; 

- Có kiến thức cơ bản về cách thức lập trình, tư 

duy lập trình, kỹ thuật lập trình sử dụng ngôn 

ngữ lập trình; 

- Kiến thức cơ bản về an toàn lao động, môi 

trường công nghiệp. 

- Kiến thức về kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, bảo 

trì hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp; 

- Kiến thức về vẽ sơ đồ nguyên lý, bố trí, lắp đặt 

và vận hành được các tủ bảng điện; 

- Kiến thức về hệ thống sản xuất dựa trên nền tảng 

kỹ thuật khí nén, thủy lực, điện. Kiến thức về các 

quá trình diễn ra của hệ thống điện, khí nén, thủy 

lực. Kiến thức thiết kế các hệ thống sản xuất vừa 

và nhỏ từ đó có thể đề ra nhiệm vụ bảo trì, bảo 

dưỡng; 

- Kiến thức về hệ thống kỹ thuật số, xử lý tin hiệu 

số cũng như lập trình các thiết bị dựa trên nền 

tảng kỹ thuật số;  

- Kiến thức về xây dựng thuật toán điều khiển, mô 

phỏng hệ thống điều khiển tự động; 

- Kiến thức về cấu trúc, hệ thống, phương pháp 

giao tiếp giữa máy tính với các thiết bị ngoại vi 

được dùng trong lĩnh vực đo lường, giám sát và 

điều khiển tự động; 
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- Kiến thức về phân tích động lực học vị trí, vận 

tốc của tay máy, hệ thống Robot ABB, lập trình 

điều khiển và đồ họa; 

- Kiến thức về các thành phần của thệ thống thu 

thập dữ liệu, điều khiển và giám sát trong hệ 

thống tự động hóa; hệ thống các thiết bị chấp 

hành; các thiết bị vào ra đầu cuối từ xa. 

Yêu cầu về kỹ năng: 

Kỹ năng cứng:  

- Đọc được các bản vẽ điện, điện tử, cơ khí 

- Lập được bản vẽ điện, điện tử, cơ khí trên các 

phần mềm CAD (2D) 

- Đọc hiểu bản vẽ mặt bằng, lắp đặt thiết bị điện, 

đấu nối cáp, mạch nguyên lý 

- Tạo lập và kiểm tra được mạch và linh kiện điện 

tử 

- Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm như VOM, 

máy hiện sóng... 

- Tạo lập và kiểm tra được các mạch điều khiển 

trong công nghiệp 

- Gá, lắp được thiết bị động lực, điều khiển 

- Viết ứng dụng cho vi điều khiển và PLC theo qui 

trình công nghệ 

- Thi công được các tủ bảng điện đơn giản  

- Vận hành được hệ thống có sử dụng: khí nén; 

cảm biến công nghiệp, hệ truyền động cơ khí, 

biến tần, điều khiển bằng PLC. 

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị điều 
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khiển công nghiệp 

- Thiết kế hệ thống điều khiển tự động có sử dụng 

khí nén, cảm biến công nghiệp, biến tần, hệ 

truyền động cơ khí, điều khiển bằng PLC. 

- Thiết kế và lắp đặt tủ động lực, tủ phân phối, 

điều khiển PLC cho một nhà xưởng 

- Thiết kế được hệ thống tự động công nghiệp, 

mạng truyền thông trong công nghiệp 

Kỹ năng mềm: 

- Hiểu/giải thích các giai đoạn của việc thành lập 

nhóm và vòng đời của nhóm; tóm tắt nhiệm vụ 

và các quy trình hoạt động nhóm; xác định các 

vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong 

nhóm; giải thích các mục tiêu, nhu cầu, và đặc 

tính (cách làm việc, sự khác biệt về văn hóa) của 

từng cá nhân thành viên trong nhóm; làm rõ các 

điểm mạnh và điểm yếu của nhóm; chỉ ra các 

quy tắc liên quan đến tính bảo mật, bổn phận và 

đề xướng của nhóm; 

- Khái quát các mục tiêu và công việc cần làm, 

đưa ra kế hoạch và tạo điều kiện cho các cuộc 

họp có hiệu quả; xác định các nguyên tắc của 

nhóm, lập kế hoạch, lên chương trình và thực 

hiện một đề án, đưa ra các giải pháp cho các vấn 

đề (tính sáng tạo và đưa ra quyết định); 

- Xác định các chiến lược cho sự phản hồi, đánh 

giá, và tự đánh giá; xác định các kỹ năng cho sự 

duy trì và phát triển nhóm, các kỹ năng cho sự 

phát triển cá nhân trong phạm vị nhóm, giải 

thích các chiến lược cho việc giao tiếp của 
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nhóm; 

- Thực hành làm việc trong nhiều loại nhóm khác 

nhau, thực hành sự hợp tác kỹ thuật với các 

thành viên trong nhóm. 

- Xác định các tình huống giao tiếp, giải thích một 

chiến lược giao tiếp; 

- Thực hành viết mạch lạc và trôi chảy, biết cách 

viết các văn bản kỹ thuật, văn bản chính và 

không chính thức, báo cáo; 

- Áp dụng thực hành chuẩn bị bài thuyết trình 

bằng điện tử, sử dụng các hình thức giao tiếp 

điện tử khác nhau (tin nhắn, thư điện tử, trang 

web, hội thảo online…); 

- Áp dụng thực hành vẽ phác thảo và vẽ, xây dựng 

bảng biểu, đồ thị, biểu đồ; phân tích các bản vẽ 

kỹ thuật; 

- Thực hành chuẩn bị thuyết trình và phương tiện 

hỗ trợ với ngôn ngữ, phong cách, thời gian, và 

cấu trúc phù hợp; sử dụng các phương tiện giao 

tiếp không bằng văn bản hay lời nói (cử chỉ, ánh 

mắt, tư thế); lựa chọn trả lời các câu hỏi một 

cách hiệu quả. 

- Sinh viên cần 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 

- Cán bộ kỹ thuật trong các bộ phận kỹ thuật quản 

lý điều hành sản xuất, kỹ thuật viên thiết kế và 
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lắp đặt các hệ thống tự động, kỹ thuật viên bảo 

trì giám sát hệ thống sản xuất tự động. 

- Kỹ thuật viên làm việc trong các doanh nghiệp 

sản xuất và dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực tự 

động hóa, rôbôt, với vai trò là người thực hiện 

trực tiếp. 

- Tham gia thiết kế (thiết kế các hệ thống tự động 

hóa cho nhà máy, xí nghiệp). 

- Tham gia lập trình ứng dụng (lập các chương 

trình điều khiển cho hệ vi xử lý, PLC,  các bộ 

điều khiển lập trình). 

- Tham gia tổ chức sản xuất, kinh doanh, bảo trì 

các thiết bị và hệ thống sản xuất tự động tại các 

cơ sở sản xuất. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 07  năm 2016 

TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 (Đã ký) (Đã ký) 

 

                   Trần Hồng Văn           Nguyễn Thị Lý 


