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NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ 

 

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 THPTquốc 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 

ngƣời học (nhƣ phòng học, 

trang thiết bị, thƣ viện ...) 

- Nhà xưởng sạch sẽ, thoáng mát, liên hoàn với 

nhau rất thuận lợi trong quá trình thực tập các 

học phần chuyên môn tại xưởng 

- Trang thiết bị được đầu tư trọng điểm theo 

từng năm học trên cơ sở xây dựng kế hoạch của 

khoa cũng như kế hoạch chung của nhà trường 

theo hướng đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. 

-Thư viện được trang bị máy vi tính nối mạng 

phục vụ cho việc tra cứu, đọc sách trên mạng và 

truy cập internet….. 

III Đội ngũ giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên giảng dạy có nhiều kinh 

nghiệm, thường xuyên được bồi dưỡng tại các 

công ty ô tô có uy tín. Giảng viên luôn có ý thức 

phấn đấu học tập nâng cao trình độ không 

ngừng, số lượng giảng viên, nhân viên có trình 

độ đại học là 100%, trình độ thạc sĩ là hơn 95%. 

- Luôn gương mẫu, tận tâm với học sinh sinh 

viên, thực hiện tốt công tác tư vấn, cố vấn học 

tập cho học sinh, sinh viên. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho ngƣời học 

- Nhà trường sử dụng tin nhắn SMS gởi thông 

tin đến toàn thể sinh viên học sinh khi cần liên 

hệ công việc rất thuận tiện. 

- Hệ thống online giúp sinh viên học sinh tự chủ 

trong công tác đăng ký môn học tại nhà. 

- Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ rất 

linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh 



sinh viên đăng ký theo khả năng học cũng như 

khả năng tài chính của gia đình 

- Có ký túc xá đảm bảo an ninh trật tự, hệ thống 

căn tin nhiều, từng khu trong trường đáp ứng 

nhu cầu của sinh viên học sinh, đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Nằm trong khuôn viên 

thoáng mát thuận lợi cho người học 

- Có các sân tập thể thao như: sân bóng đá, sân 

cầu lông, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân 

tennis, phòng tập aerobic, phòng tập yoga, 

phòng làm uốn tóc… 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

ngƣời học 

- Có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ 

luật lao động cao, trách nhiệm với công việc 

được giao yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia 

sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp. 

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, trong học 

tập cần cù chịu khó và sáng tạo trong công 

việc. 

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không 

ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành 

Công nghệ kỹ thuật ôtô, đáp ứng sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt đƣợc 

* Kiến thức các học phần chung: 

- Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin,  

đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh . 

 - Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn 

thể thao và quốc phòng an ninh. 

 - Ứng dụng được các kiến thức về Toán,  Lý... 

   * Kiến thức các học phần cơ sở: 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về: Vẽ 

kỹ thuật, Dung sai, Cơ lý thuyết... 

* Kiến thức các học phần chuyên ngành: 

- Có kiến thức về cấu tạo nguyên lý động cơ 

đốt trong, lý thuyết và kết cấu khung gầm ôtô, 

các hệ thống điện thân xe, điện lạnh trên ôtô,  

thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ôtô...  

Yêu cầu về kỹ năng: 

*Kỹ năng cứng:  

- Lập kế hoạch, kiểm tra, chuẩn bị các tài liệu 

hướng dẫn, tiến hành các bước cần thiết để 

thực hiện một công việc sửa chữa ôtô. 



- Giám sát kiểm tra các thông số kỹ thuật, sửa 

chữa, lắp ráp. 

- ợ ểm trong 

chuyên ngành ôtô. 

- Có khả ản xuất trong 

lĩnh vực bảo trì và sửa chữa ôtô, làm việc ở các 

phân xưởng, trạm bảo dưỡ ải 

tiế

 

*Kỹ năng mềm: 

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm. 

Về năng lực Tiếng Anh, 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. 

Năng lực công nghệ thông tin: đạt chứng chỉ B 

(Autocad 2D + 3D - tổ chức thi tại trường CĐ 

Công nghệ Thủ Đức). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

- Có khả năng làm việc tại các nhà máy sản 

xuất phụ tùng, lắp ráp, duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa tại các doanh nghiệp ôtô, khả năng mở 

xưởng bảo dưỡng, sừa chữa ô tô, làm việc 

trong  cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan 

đến ngành công nghệ kỹ thuật ôtô, các cơ sở 

đào tạo, dạy nghề, văn phòng đại diện và kinh 

doanh ôtô. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016 
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