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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 bảo 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 xưởng thực tập tiện, phay, 

gò hàn, nguội, xưởng gia công chính xác 

trên máy CNC: tiện CNC, phay CNC, 

phòng máy tính phục vụ cho việc thiết kế 

và gia công mô phỏng. 

- 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. 
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TT Nội dung Trình độ Cao đẳng – hệ chính quy 

- Ký túc xá đảm bảo hơn 500 chỗ  cho sinh 

viên nội trú. 

- Sân vận động và khuôn viên nhà trường 

đảm bảo cho sinh viên tham gia các hoạt 

động thể dục thể thao. 

 Đội ngũ giảng viên 

- Giảng viên đảm bảo đạt chuẩn theo qui 

định về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm: 

 Thạc sĩ: 16 Nghiên cứu sinh: 01 

 Đại học: 03 

 Khác: 01  

- 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 đội, hội sinh viên. 

- Hoạt động học thuật: nghiên cứu khoa 

học, tổ chức hội thảo theo chuyên đề ngành 

học, tổ chức các kỳ thi học thuật . 

- Hệ thống đăng ký các học phần online hỗ 

trợ sinh viên đăng ký dễ dàng, thuận lợi. 

- Mỗi giảng viên là cố vấn, tư vấn học tập 

cho sinh viên. 

- Có phòng  truy cập internet miễn phí tại 

thư viện cho sinh viên. 

- Học bổng của trường dành cho sinh viên 

đạt chuẩn theo qui định. 
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- Khen thưởng, tuyên dương sinh viên đạt 

thành tích tốt trong các hoạt động học thuật. 

- Được tham quan, kiến tập, thực tập tại các 

doanh nghiệp, tạo cầu nối giữa nhà trường 

và doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã 

hội khác. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy 

đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công 

dân và chấp hành tốt chủ trương đường lối 

của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của 

Nhà nước. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ hợp 

tác với đồng nghiệp trong công việc, có 

tác phong công nghiệp, có tính kỷ luật 

lao động, yêu nghề và có ý thức cộng 

đồng.  

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù 

chịu khó và sáng tạo trong công việc. 

- Có  tác phong công nghiệp, có tinh thần 

kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, 

sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp 

với đồng nghiệp. 

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không 

ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, đáp ứng sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Mục tiêu :  

- N
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trường công nghiệp. 

- ị vữ

 

Kiến thức: 

 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... 

 Trình bày được những nội dung cơ bản 

về: Vẽ kỹ thuật, Dung sai, Vật liệu học, 

Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý 

- Chi tiết máy... 

 Lập được quy trình công nghệ chế tạo và 

sửa chữa các chi tiết cơ khí thông dụng. 

 Trình bày được những nội dung cơ bản 

về: Công nghệ chế tạo máy, Máy cắt, 

Nguyên lý cắt, Công nghệ CAD/CAM-

CNC, Khí nén-Thủy lực... 

 Áp dụng được những kiến thức cơ sở, 

kiến thức chuyên môn đã học để phân 

tích, đánh giá, thực hiện các công việc 
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liên quan tới Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.  

Kỹ năng: 

 Đọc được các bản vẽ chế tạo chi tiết, các 

bản vẽ lắp thông dụng. 

 Vận hành được các loại máy công cụ 

(máy tiện, máy phay, máy khoan, máy 

mài). 

 Thiết kế được các chi tiết máy thông 

dụng. 

 Lập được quy trình công nghệ gia công 

trên máy vạn năng thông dụng như: máy 

tiện, máy phay, máy khoan, máy mài. 

 Gia công được các chi tiết trụ trơn, bậc, 

côn, các loại ren, các dạng lệch tâm, các 

chi tiết định hình, bánh răng, chi tiết dạng 

hộp, dạng càng, dạng bạc. 

 Ứng dụng được công nghệ CAD/CAM-

CNC trong thiết kế, lập trình, mô phỏng 

bằng phần mềm Visi (hoặc Creo, 

MasterCam). 

 Vận hành, gia công các chi tiết máy đơn 

giản trên máy phay, tiện CNC. 

 Làm được các công việc cơ bản của nghề 

nguội, gò, hàn.  

 Đảm nhiệm được các công việc về bảo trì, 

bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị Cơ 

khí. 

 Tổ chức lập kế hoạch quản lý một tổ, đội 
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sản xuất. 

 Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa 

học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh 

môi trường và an toàn lao động trong các 

phân xưởng sản xuất, gia công, bảo trì. 

- Ngoại ngữ : Có năng lực tiếng Anh tương 

đương 450 điểm TOEIC. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng làm việc tại các các cơ sở 

sản xuất cơ khí, các nhà máy sản xuất, kinh 

doanh và các công ty tư vấn trong lĩnh vực 

cơ khí. 

- Kỹ thuật viên bảo trì, trực tiếp đứng máy, 

dây chuyền sản xuất hoặc có khả năng mở 

cơ sở sản xuất riêng.  

-

 

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách 

nhiệm cá nhân, làm việc theo nhóm, khả 

năng hướng dẫn và giám sát công việc của 

những người trong nhóm lao động do bản 

thân phụ trách và phân công lao động. 

 

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

P.TRƯỞNG KHOA 

 

(Đã ký) 

 

Huỳnh Chí Hỷ 

HIỆU TRƯỞNG 

       

       (Đã ký)   

    

 

             Nguyễn Thị Lý 

 

 


