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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Mã ngành, nghề: 6510305 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

Hình thức đào tạo: Chính quy 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 

Thời gian đào tạo: 2,5 (năm học) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung:  
Cung cấp một chương trình đào tạo có tính toàn diện, cơ bản và hiện đại, gắn kết lý 
thuyết với thực hành - thí nghiệm, nhằm đào tạo được đội ngũ cử nhân nghề chuyên 
ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có phẩm chất đạo đức tốt, có trình 
độ, có năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu 
cầu học tập suốt đời. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

* Về kiến thức:  
- Nắm chắc các lý thuyết cơ bản về mạch điện, các kiến thức về an toàn điện, hiểu rõ các 
hiện tượng tĩnh điện, các tác hại, các biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị điện.Tính 
toán bảo vệ an toàn điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp. 
- Hiểu cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc, tính toán được các máy điện, các thiết 
bị điện trong các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng. 
- Hiểu cấu tạo, phân tích nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử. Nguyên lý làm 
việc của các mạch điện tử công nghiệp.  

- Hiểu nguyên lý làm việc của các thiết bị đo, các cơ cấu đo. Các thiết bị điều khiển trong 
công nghiệp. 

- Hiểu được các kiến thức cơ bản về các phần tử bán dẫn công suất, các bộ biến đổi công 
suất AC/DC, DC/DC, DC/AC/, AC/AC. Biết cách phân tích nguyên lý làm việc, tính toán 
phương án điều khiển, tính chọn thiết bị, đo và tính toán để đánh giá chất lượng hệ thống.  
- Nắm được các kiến thức cơ bản về hệ truyền động điện một chiều, xoay chiều. Phân 
tích được các phương pháp điều khiển. Phân tích các chế độ làm việc.  

- Hiểu rõ nguyên lý làm việc, yêu cầu về truyền động điện – trang bị điện, phương pháp 
thiết kế điều khiển, tính chọn các thiết bị cho các máy cắt gọt kim loại, máy nâng vận 
chuyển, máy hàn...  
- Nắm được phương pháp lập trình cơ bản sử dụng PLC S7-200 của Siemens. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về hệ thống phân phối và truyền tải điện năng. 
- Nắm được các thành phần cơ bản trong một hệ thống điều khiển bằng thủy lực, khí nén. 
Biết được các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén 
đơn giản. 



- Nắm được cấu trúc phần cứng cũng như tập lệnh của một số vi điều khiển 8085 hoặc 
AT89c51/52. Sử dụng được một số vi điều khiển 8085 hoặc AT89c51/52. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về thiết bị, phương pháp thiết kế và điều khiển hệ thống 
BMS. 

- Nắm được đặc điểm của một số quá trình công nghệ, mục đích và yêu cầu điều khiển 
trong mỗi quá trình. 

* Về kỹ năng: 
- Có khả năng đọc, hiểu được quy trình đấu nối áp dụng vào thực tế của sản xuất; 

- Cài đặt được chế độ tự động và bằng tay trên các dây chuyền sản xuất; 

-  Đọc được các ký hiệu về điện, trình độ Anh văn chuyên ngành; 
- Biết cách kiểm tra, thiết kế, lắp ráp, đánh giá và xử lý các sự cố khi thi công mạch điện 
tử công nghiệp. 
- Sử dụng được các loại máy đo, gia công kết quả đo nhanh chóng và chính xác. Cài đặt 
được các thiết bị đo và điều khiển trong công nghiệp. 
- Biết phân tích, thiết kế, lắp ráp, đo và kiểm tra và xử lý sự cố khi thi công mạch lực, 
mạch điều khiển của các bộ biến đổi điện tử công suất. 
- Tính toán phương án điều khiển, tính chọn hệ truyền động điện, biết cách thức đánh giá 
các hệ truyền động điện một chiều, xoay chiều không đồng bộ ba pha, xoay chiều đồng 
bộ ba pha. 
- Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, quấn dây, sửa chữa các loại động cơ điện, 
các hệ truyền động điện một chiều, xoay chiều đồng bộ ba pha, xoay chiều không đồng 
bộ ba pha. 
- Biết cách và đọc được và sửa chữa được các sơ đồ điều khiển – bảo vệ cho các máy gia 
công cắt gọt kim loại, các máy nâng vận chuyển, lò điện, máy hàn. 
- Sử dụng phần mềm lập trình Step 7 Microwin, phần mềm mô phỏng, kết nối thiết bị 
chấp hành và cảm biến tới PLC S7-200. Lập trình được các bài toán đơn giản tới phức 
tạp. 
- Biết tính toán, thiết kế và quản lí, vận hành hệ thống phân phối và truyền tải điện năng 
cho các công trình cụ thể. 

- Lắp ráp vận hành được các mạch khí nén, thủy lực. Thành thạo việc đọc, phân tích sơ 
đồ và vẽ giản đồ thời gian mô tả hoạt động của các hệ thống thủy lực - khí nén đơn giản. 
Đặt bài toán, tiếp cận và đưa ra phương pháp giải quyết bài toán về thiết kế hệ thống thủy 
lực - khí nén. 
- Điều khiển một hệ thống nhỏ sử dụng chip 8 bit. Thiết kế được một số mô hình nhỏ ứng 
dụng trong thực tế như biển quảng cáo, đèn trang trí. Viết các chương trình điều khiển hệ 
thống mô hình có sẵn. 
- Lắp ráp, vận hành được hệ thống BMS. 
- Nắm được đặc điểm của một số quá trình công nghệ, mục đích và yêu cầu điều khiển 
trong mỗi quá trình. 
* Về Chính trị đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 

- Chính trị, đạo đức: 



Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam; biết kiến thức cơ bản trong 
lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo để lĩnh hội tốt 
các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận trong quá trình thực hiện công việc. Có ý thức tiết 
kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị. Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ 
luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả 
năng tìm việc làm. Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn. 
- Thể chất và quốc phòng: 

Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân 
thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo. Có những kiến thức, kĩ năng cơ 
bản cần thiết theo chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh. Có ý thức tổ chức kỷ 
luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  
    Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty có yêu cầu 
nghề về lĩnh vực điều khiển, đo lường, tự động hóa. 

- Vận hành, bảo dưỡng trong các nhà máy chế biến, sản xuất, lắp ráp. 

- Lắp đặt, thiết kế, giám sát thi công trong các công ty điện, tự động hóa. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học, mô đun:  
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 Tín chỉ (không tính môn giáo dục thể chất; 
Giáo dục quốc phòng) 
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 315 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 960 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 629 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 667 giờ 

3. Nội dung chương trình: 

TT 
Mã 
 quy 
ước 

Mã 
 MH 

Khoa 
QL 

Tên môn học, mô 
đun 

Thời gian 
ĐT 

TC 

Thời gian  
của mh, mđ (giờ) 

Năm Kỳ 
Tổng 

số 
LT TH 

I Các môn học chung      19 315 170 145 

1 MH 01 000162 
Chính 

trị Chính trị 1 1 3 45 45  0 

2 MH 02 002013 
Chính 

trị Pháp luật 1 1 2 30 30  0 

3 MH 03 000795 

GDTC 
&QPA

N Giáo dục thể chất 1 1 2 60 5 55 

4 MH 04 000783 

GDTC 
&QPA

N 
Giáo dục quốc 
phòng 1 1 5 75 15 60 

5 MH 05 003286 CNTT Tin học 1 1 3 45 15 60 

6 MH 06 003131 NN Tiếng Anh 1 1 1 4 60 60  0 

II Các môn học chuyên môn             



II.1 Môn học cơ sở     12  180 174 12 

1 MH 07  001582 KTĐ Lý thuyết mạch 1 1 2 2 30 30 0 

2 MH 08  001695 KTĐ Máy điện 1 1 2 2 30 30 0 

3 MH 09  002535 
ĐK&T
ĐH Thiết bị điện  1 2 2 30 30 0 

4 MH 10  000403 
ĐK&T
ĐH 

Điện tử công 
nghiệp  1 2 2 30 27 6 

5 MH 11  001325 
ĐK&T
ĐH 

Kỹ thuật đo lường 
điện 1 2 2 30 27 6 

6 MH 12  001242 KTĐ Kỹ thuật an toàn 1 2 2 30 30 0 

II.2 Môn học chuyên môn      18 270 255 30 

1 MH 13  000420 
ĐK&T
ĐH Điện tử công suất  2 1 2 30 27 6 

2 MH 14  000261 
ĐK&T
ĐH 

Cơ sở truyền 
động điện 2 2 2 30 27 6 

3 MH 15  003422 
ĐK&T
ĐH Trang bị điện 1 2 2 2 30 30 0 

4 MH 16  002081 
ĐK&T
ĐH PLC cơ bản 2 1 2 30 27 6 

5 MH 17   
ĐK&T
ĐH 

Hệ thống phân 
phối và truyền tải 
điện năng 2 1 2 30 30 0 

6 MH 18  002550 
ĐK&T
ĐH 

Thiết bị điều 
khiển thủy lực khí 
nén  2 1 2 30 30 0 

7 MH 19  003643 
ĐK&T
ĐH 

Vi điều khiển và 
ứng dụng 2 2 2 30 27 6 

8 MH 20  000873 
ĐK&T
ĐH Hệ thống BMS 2 2 2 30 30 0 

9 MH 21  002558 
ĐK&T
ĐH 

Thiết bị đo và 
điều khiển công 
nghiệp 2 2 2 30 27 6 

II.3 Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn)     2 30 30 6 

1 MH 22   
ĐK&T
ĐH 

Tự động hóa quá 
trình công nghệ 2 2 2 30 30 0 

2 MH 23   
ĐK&T
ĐH 

Thiết kế hệ thống 
chiếu sáng 2 2 2 30 27 6 

3 MH 24  003171 
ĐK&T
ĐH 

Tiếng Anh 
chuyên ngành (*) 2 1 2 30 30 0 

III Các Mô đun chuyên môn             

III.1 Mô đun cơ sở     3  90 90 

1 MĐ 01  002767 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập điện tử 
công nghiệp 2 1 1 30 0  30 

2 MĐ 02   
ĐK&T
ĐH 

Thực tập điện cơ 
bản 1 2 1 30 0  30 

3 MĐ 03 
002829 

ĐK 
&TĐH 

Thực tập mạch 
trên máy công cụ 
(M3) 1 2 1 30 0  30 

III.2 Mô đun chuyên môn      5 210 210 

1 MĐ 04  002818 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập lắp đặt, 
bảo dưỡng, vận 
hành hệ truyền 2 2 1 30  0 30 



động điện 

2 MĐ 05  002880 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập PLC & 
mạng truyền 
thông công 
nghiệp 2 2 1 30 0  30 

3 MĐ 06  002969 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập thiết kế, 
lắp đặt tủ điều 
khiển 2 1 1 30 0  30 

4 MĐ 07  003047 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập ứng 
dụng vi điều 
khiển 2 2 1 30 0  30 

5 MĐ 08  002836 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập mạch 
điện tử công suất 2 2 1 30 0  30 

6 MĐ 09 002919 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập sửa chữa 
bộ dây máy điện 
03 pha 2 2 2 60 0 60 

IV Thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp      6 180 0 180 

1 MĐ 09  003019 
ĐK&T
ĐH 

Thực tập tốt 
nghiệp 3 1 4 180 0  180 

2 MĐ 10 002510 
ĐK&T
ĐH 

Thi tốt nghiệp lý 
thuyết tổng hợp 
nghề 3 1 1    

3 MĐ 11 002517 
ĐK&T
ĐH 

Thi tốt nghiệp 
môn thực hành 
nghề 3 1 1    

  Tổng cộng khối kiến thức toàn khóa     60 TC 1296 629 667 
* Hình thức thi: 

TT 
Mã 
môn 
học 

Khoa QL 
Tên môn 

học, mô đun 
Tín 
chỉ 

Thời gian Hình 
thức 
thi 

Quy ước 
điểm  

của mh, mđ (giờ) 
Tổng 

số 
LT TH   

1 000162 Khoa học Chính trị Chính trị 3 45 45 0 
Trắc 

nghiệm 
40% -60% 

2 000783 
Bộ môn giáo dục 
thể chất và Quốc 

phòng an ninh  

Giáo dục 
quốc phòng 
1 

2 30 30   Tự luận 40% -60% 

3 003898 
Bộ môn giáo dục 
thể chất và Quốc 

phòn an ninh  

Giáo dục 
quốc phòng 
2 

3 90 0 90 Tự luận 40% -60% 

4 000795 
Bộ môn giáo dục 
thể chất và Quốc 

phòn an ninh  

Giáo dục thể 
chất 

2 30 0 30 Tự luận 40% -60% 

5 002013 Khoa học Chính trị Pháp luật 2 30 30 0 Tự luận 40% -60% 

6 003131 
Khoa học Ngoại 

ngữ 
Tiếng Anh 4 60 60 0 Tự luận 40% -60% 

7 003286 
Công nghệ thông 

tin 
Tin học 3 15 15 60 Tự luận 40% -60% 



8 000403 ĐK &TĐH 
Điện tử công 
nghiệp 

2 33 27 6 Tự luận 40%-60% 

9 001242 KTĐ 
Kỹ thuật an 
toàn 

2 30 30 0 Tự luận 40%-60% 

10 001325 ĐK &TĐH 
Kỹ thuật đo 
lường điện 

2 33 27 6 
Thực 
hành 

40%-60% 

11 001582 KTĐ 
Lý thuyết 
mạch  

2 30 30 0 Tự luận 40%-60% 

12 001695 KTĐ Máy điện  2 30 30 0 Tự luận 40%-60% 

13 002535 ĐK &TĐH Thiết bị điện 2 33 27 6 Tự luận 40%-60% 

14 002740 KTĐ 
Thực tập 
Điện cơ bản 

1 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 

15 000420 ĐK &TĐH 
Điện tử công 
suất 

2 30 30 0 Tự luận 40%-60% 

16 002767 ĐK &TĐH 
Thực tập 
điện tử công 
nghiệp 

1 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 

17 002829 ĐK &TĐH 

Thực tập 
Mạch điện 
trên máy 
công cụ 
(M3) 

2 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 

18 002081 ĐK &TĐH PLC cơ bản 2 30 27 6 
Thực 
hành 

40%-60% 

19 002550 ĐK &TĐH 
Thiết bị điều 
khiển thủy 
lực khí nén 

2 30 30 0 Tự luận 40%-60% 

20 002969 ĐK &TĐH 

Thực tập 
thiết kế, lắp 
đặt tủ điều 
khiển 

2 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 

21 003171 ĐK &TĐH 
Tiếng Anh 
chuyên 
ngành 

2 30 30 0 Tự luận 40%-60% 

22 000261 ĐK &TĐH 
Cơ sở truyền 
động điện 

2 33 27 6 Tự luận 40%-60% 

23 000873 ĐK &TĐH 
Hệ thống 
BMS 

2 30 30 0 Tự luận 40%-60% 

24 002558 ĐK &TĐH 

Thiết bị đo 
và điều 
khiển công 
nghiệp 

2 33 27 6 Tự luận 40%-60% 

25 002818 ĐK &TĐH 

Thực tập lắp 
đặt, bảo 
dưỡng, vận 
hành hệ 
truyền động 
điện 

1 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 

26 002836 ĐK &TĐH 
Thực tập 
mạch điện tử 
công suất 

1 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 

27 002880 ĐK &TĐH 

Thực tập 
PLC & 
mạng truyền 
thông công 

1 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 



nghiệp 

28 003047 ĐK &TĐH 
Thực tập 
ứng dụng vi 
điều khiển 

1 30 0 30 
Thực 
hành 

40%-60% 

29 003422 ĐK &TĐH 
Trang bị 
điện 1 

2 30 30 0 
Vấn 
đáp 

40%-60% 

30 003643 ĐK &TĐH 
Vi điều 
khiển và ứng 
dụng 

2 33 27 6 
Thực 
hành 

40%-60% 

31 

002919 ĐK&TĐH 

Thực tập sửa 
chữa bộ dây 
máy điện 03 
pha 

2 60 0 60 
Thực 
hành 

40%-60% 

32 003019 ĐK &TĐH 
Thực tập tốt 
nghiệp 

4 180   180 

Báo 
cáo 

chuyên 
đề thực 

tập 

100% 

33 002460 ĐK &TĐH 
Thi tốt 
nghiệp môn 
Chính trị 

        Tự luận 100% 

34 002510 ĐK &TĐH 

Thi tốt 
nghiệp môn 
Lý thuyết 
tổng hợp 
nghề nghiệp 

1       Tự luận 100% 

35 002517 ĐK &TĐH 

Thi tốt 
nghiệp môn 
thực hành 
nghề nghiệp 

1       
Thực 
hành 

100% 

  Tổng cộng khối kiến thức toàn khóa 60 TC 1296 629 667     
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với 
các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. 
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 
   Căn căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của nhà trường; kế hoạch đào tạo hàng năm 
theo từng khóa học, lớp học; hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình 
đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề các khoa xác định nội dung và thời gian lập kế 
hoạch triển khai thực hiện cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định. 
4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: Thực hiện theo hướng dẫn tại 
điều 12 đến điều 18 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ 
chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế 
hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận 
tốt nghiệp. 
   Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ 
thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 
4.4. Hình thức đào tạo hệ cao đẳng ngành, nghề Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự 
động hóa của trường Đại học Điện lực là tổ chức đào tạo theo niên chế, trong đó: 
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo quy định cho ngành, nghề Kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa và có đủ điều kiện theo quy định tại điều 31 Thông tư 09/2017/TT-



BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun 
hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 
+ Các môn thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; 
Thực hành nghề nghiệp. 
+ Nội dung thi: Căn cứ vào nội dung chương trình đào tạo, các đơn vị quản lý ngành, 
nghề xây dựng đề cương ôn thi được được tổng hợp từ các môn học, mô-đun trong 
chương trình đào tạo 
+ Hình thức thi: theo quy định hiện hành. 
+ Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp người học và các quy định liên quan để xét công nhận 
tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành 
(đối với trình độ cao đẳng), Phòng Đào tạo tổng hợp kết quả học tập toàn khóa của người 
học trình Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp theo quy định. 
4.5. Các chú ý khác :                                                                                                    

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CTĐT 

 

                 PGS.TS. Thái Quang Vinh 

 

P. TRƯỞNG KHOA 

 

TS. Chu Đức Toàn 

 

 


