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1. CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN 

(NGÀNH KHOA HỌC HÀNG HẢI) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

duṇg tốt các phần mềm hỗ trơ ̣để tính toán hoăc̣ lâp̣ trình đơn giản, sử duṇg giải các 

bài toán hàng hải, tính toán mớn nước, ổn điṇh tàu, sử duṇg tốt các phần mềm 

chuyên ngành hàng hải… 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3+ khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (500 điểm TOEIC, IELTS 4.5 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường, có khả năng 

thuyết trình báo cáo luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức về xác suất, thống kê, lý thuyết sai số để đánh giá đô ̣chính xác của đaị 

lươṇg đo đac̣ và nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến an toàn hàng hải, bảo vệ 

môi trường biển. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về đôṇg lưc̣ hoc̣ tàu thủy, kết cấu tàu thủy, tư ̣đôṇg điều khiển, dâñ tàu 

an toàn, vâṇ chuyển và bảo quản hàng hóa bằng đường biển; 

Có kiến thức cơ bản về luâṭ, kiến thức về môi trường, nắm vững các Công ước và 

quy điṇh của quốc tế, quốc gia có liên quan đến biển và hoaṭ đôṇg hàng hải;   

Có kiến thức về thương maị quốc tế thông qua buôn bán đường biển, kiến thức về 

bảo hiểm hàng hải. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có khả năng vâṇ hành thành thaọ các hê ̣thống, trang thiết bi ̣ hàng hải bố trí trên tàu 

thủy môṭ cách an toàn và tối ưu; 
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Ứng duṇg các tiến bô ̣ky ̃thuâṭ cũng như môṭ số phương pháp cổ điển, tin câỵ để dâñ 

tàu an toàn và kinh tế;  

Tính toán ổn điṇh tàu thủy và phương pháp chất xếp, bảo quản, vâṇ chuyển hàng hóa 

bằng đường biển; 

Đoc̣, hiểu và áp duṇg các Công ước, các quy điṇh của quốc tế, quốc gia trong hoaṭ 

đôṇg hàng hải và bảo vê ̣môi trường; 

Có khả năng xây dưṇg và vâṇ hành hiêụ quả hê ̣thống quản lý an toàn trên tàu biển 

và taị các công ty vận tải biển; 

 Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hàng hải trong công viêc̣ chuyên môn. khả 

năng đoc̣, hiểu các Công ước, luâṭ hàng hải, các quy điṇh liên quan, đoc̣, hiểu, viết 

các văn bản bằng tiếng Anh. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiêṃ công dân, có thái đô ̣và đaọ đức nghề nghiêp̣ đúng đắn, yêu 

nghề, có ý thức kỷ luâṭ và tác phong công nghiêp̣; 

Có phương pháp làm viêc̣ khoa hoc̣, biết phân tích và chủ đôṇg giải quyết các vấn đề 

nảy sinh trong liñh vưc̣ hoaṭ đôṇg hàng hải. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe đáp ứng với điều kiện làm việc trên biển và các công việc có liên quan. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Si ̃ quan hàng hải mức vâṇ hành, sau môṭ thời gian đi biển đươc̣ quy điṇh bởi luâṭ 

nước sử duṇg lao đôṇg; 

Làm viêc̣ ở các công ty Bảo hiểm, Giám điṇh hàng hải, Cảng vu,̣ Hoa tiêu, Cuc̣ hàng 

hải, các công ty VTB, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải, Bảo vê ̣môi trường biển 

v.v. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tiếp tuc̣ câp̣ nhâṭ kiến thức để trở thành Sy ̃quan quản lý trên tàu biển theo quy điṇh 

của Cuc̣ hàng hải Việt Nam và Công ước Quốc tế về huấn luyện, cấp chứng chỉ và 

trực ca cho thuyền viên (STCW 78/95); 

Tiếp tuc̣ hoc̣ tâp̣, nghiên cứu sau đaị hoc̣ trong liñh vưc̣ điều khiển tàu thủy, an toan 

hàng hải, công ước quốc tế, bảo vê ̣môi rường, phát triển trang thiết bi,̣ ky ̃thuâṭ hàng 

hải, các hê ̣thống dâñ tàu… 
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2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ HÀNG HẢI 

(NGÀNH KHOA HỌC HÀNG HẢI) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

duṇg tốt các phần mềm hỗ trơ ̣để tính toán hoăc̣ lâp̣ trình đơn giản, sử duṇg giải các 

bài toán hàng hải, tính toán mớn nước, ổn điṇh tàu, sử duṇg tốt các phần mềm 

chuyên ngành hàng hải… 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3+ khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (500 điểm TOEIC, IELTS 4.5 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường, có khả năng 

thuyết trình báo cáo luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức về xác suất, thống kê, lý thuyết sai số để đánh giá đô ̣chính xác của đaị 

lươṇg đo đac̣ và nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến an toàn hàng hải, bảo vệ 

môi trường biển. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khoa học hàng hải, về thương vụ, về quản lý hành chính hàng hải và 

về quản lý đội tàu, ô nhiễm môi trường biển và đại dương, an ninh hàng hải, quản lý 

cảng biển, vận tải biển, kiểm soát rủi ro hàng hải, pháp luật Việt Nam và quốc tế về 

hàng hải và chính sách về quản lý hàng hải của quốc gia; 

Có kiến thức cơ bản về luâṭ, kiến thức về môi trường, nắm vững các Công ước và 

quy điṇh của quốc tế, quốc gia có liên quan đến biển và hoaṭ đôṇg hàng hải;   

Có kiến thức về thương maị quốc tế thông qua buôn bán đường biển, kiến thức về 

bảo hiểm hàng hải; 

Có kiến thức và hiểu biết về kinh tế, xã hội, chính trị và pháp lý khi thực hiện công 

tác quản lý.  
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2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

 - Kỹ năng tranh luận và giải quyết vấn đề dưới góc độ người làm công tác quản lý 

hàng hải, phản ứng các vấn đề liên quan tới hàng hải trên cơ sở luật pháp; 

- Kỹ năng nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề phát sinh từ hoạt động 

hàng hải trên cơ sở pháp lý; phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành, lựa 

chọn những phương án và các giải pháp;  

- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị nhân sự, kỹ năng quản lý hàng hải, kỹ năng tư 

duy suy luận logic, kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực hàng hải, kỹ năng lập kế hoạch 

trong công tác quản lý hàng hải, kỹ năng nhận dạng vấn đề, phân tích vấn đề; 

- Kỹ năng vận dụng luật hàng hải vào trong công tác quản lý hàng hải, khai thác đội 

tàu và các phương tiện nổi hay cảng biển; 

- Có kỹ năng khai thác sử dụng cơ bản các hệ thống trang bị kỹ thuật hàng hải phục 

vụ an toàn hàng hải, công trình ngoài khơi, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ sinh 

mạng trên biển; cập nhật các tiến bộ KHKT trong lĩnh vực hàng hải. 

2.2 Kỹ năng mềm 

 - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm 

chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại; 

- Biết cách trình bày, viết các văn bản kỹ thuật, văn bản chính thức và không chính 

thức, báo cáo, đề án…; Báo cáo bài thuyết trình bằng các phương tiện như máy tính, 

projector và các phần mềm liên quan. Sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử khác 

nhau (tin nhắn, thư điện tử, trang web, hội thảo online …); 

- Tổ chức công việc, điều hành công việc, làm việc theo nhóm và lãnh đạo nhóm; 

Biết các phương pháp để động viên đồng nghiệp; Biết duy trì và phát triển nhóm, 

phát triển cá nhân trong phạm vi nhóm. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiêṃ công dân, có thái đô ̣và đaọ đức nghề nghiêp̣ đúng đắn, yêu 

nghề, có ý thức kỷ luâṭ và tác phong công nghiêp̣; 

Có phương pháp làm viêc̣ khoa hoc̣, biết phân tích và chủ đôṇg giải quyết các vấn đề 

nảy sinh trong liñh vưc̣ hoaṭ đôṇg hàng hải. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe đáp ứng với điều kiện làm việc trên biển và các công việc có liên quan. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

 - Có ý thức về trách nhiệm công dân; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; 

năng động, sáng tạo và nghiêm túc; 

- Tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, đối tác và có sự phản hồi thông qua hoạt động 

đánh giá; 

- Thể hiện rõ ràng ưu điểm, khuyết điểm của bản thân và sự cam kết tuân theo tiêu 
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chuẩn chung; 

- Ghi nhận nghĩa vụ của đồng nghiệp, những người cùng ngành và cùng môi trường. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Ngành Quản lý hàng hải sẽ chuẩn bị cho sinh viên nền tảng vững chắc để có thể 

nâng các kiến thức ở các cấp học cao hơn về quản lý hàng hải, quản lý môi trường 

về luật liên quan. Sinh viên cũng sẽ được tạo cơ hội theo học các chương trình sau 

đại học về chuyên ngành quản lý hàng hải, quản lý công, quy hoạch cộng đồng hàng 

hảivà các lĩnh vực liên quan khác. 
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3. CHUYÊN NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY 

(NGÀNH KHOA HỌC HÀNG HẢI) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng được các phần mềm ứng dụng chuyên ngành tùy theo giai đoạn như CAD, 

MATLAB … 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3+ khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (500 điểm TOEIC, IELTS 4.5 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường, có khả năng 

thuyết trình báo cáo luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về động cơ diesel tàu thủy và hệ động lực diesel công suất 

lớn lai chân vịt  tàu thuỷ.  

Có kiến thức cơ bản về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, các máy điện 

và trang thiết bị điện trên tàu.  

1.3   Kiến thức chuyên ngành  

Có kiến thức chuyên sâu về vận hành, khai thác và bảo dưỡng động cơ chính, các 

máy móc và thiết bị phụ trong hệ động lực tàu thuỷ và các thiết bị phụ trên boong;  

Có kiến thức về khai thác, bảo dưỡng các thiết bị tự động cơ bản hệ động lực. 

2 Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng vận hành, khai thác tối ưu máy tàu thuỷ công suất lớn (trên 3.000KW).  

Có kỹ năng cơ bản trong bảo trì/sửa chữa các máy móc, trang thiết bị thuộc hệ động 

lực tàu thuỷ. 

Có kỹ năng ban đầu trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng nhỏ ở 

các trạm phát điện, các động cơ điện và các thiết bị điện khác trên tàu. 
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Có kỹ năng quản lý các trang thiết bị trong buồng máy và quản lý/làm việc theo 

nhóm với các sỹ quan và thuyền viên thuộc buồng máy và trên tàu. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic 

3 Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; 

Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn. 

4 Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5 Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp có thể làm vận hành khai thác hệ thống động lực  trên tất cả các 

phương tiện vận tải thủy, phương tiện dịch vụ dầu khí, ở các trạm phát điện tại các 

khu công nghiệp. 

Có thể làm công tác quản lý kỹ thuật ở các công ty vận tải biển nước ngoài và trong 

nước, ở các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy. 

6 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có thể thi lấy “Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mức sỹ quan máy vận hành” 

theo chuẩn quốc tế.  

Tuân theo quy định của Cục hàng hải, có thể học và dự thi quốc gia, lấy “Giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn mức sỹ quan máy quản lý” hạng trên 3.000KW 

theo chuẩn quốc tế.  

Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu lên cao để đạt trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ trong 

và ngoài nước. 
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4. CHUYÊN NGÀNH THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TÀU THỦY 

(NGÀNH KHOA HỌC HÀNG HẢI) 

  

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng tốt các phần mềm tính toán cơ học như AUTOCAD/CAM, SAP ... và các phần 

mềm thiết kế như AUTOSHIP, SHIP CONSTRUCTOR, NX5 FOR 

ENGINEERING DESIGN… 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy (Thiết 

kế trang trí động lực và sửa chữa hệ thống động lực tàu thủy) như: cơ lý thuyết, cơ 

chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ kim loại, vật liệu 

học… là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận 

nhanh với các công nghệ mới. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của ngành Thiết 

bị năng lượng tàu thủy, cụ thể là: Công nghệ chế tạo máy, Diesel tàu thủy, Nồi hơi 

tàu thủy, Máy phụ tàu thủy, Thiết kế trang trí động lực tàu thủy, Công nghệ lắp ráp 

hệ động lực tàu thủy, Công nghệ sửa chữa hệ động lực tàu thủy,… 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong đóng mới và sửa chữa tàu.  

Độc lập nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cơ khí tàu thuyền. 

Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật khi lập phương án thiết kế tàu, thiết bị và hệ thống 
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năng lượng tàu thủy. 

Thiết kế kỹ thuật và thi công hệ thống, thiết bị năng lượng cho các loại tàu và công 

trình nổi, các công trình thiết kế phải có tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định 

các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền  

Lập quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa. Tính dự trù nguyên vật liệu, nhân 

công và giá thành đóng mới, sửa chữa thiết bị, hệ thống năng lượng cho tàu và công 

trình nổi. Tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ;  

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong công nghệ thiết kế 

tàu thuỷ và công trình nổi. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả  năng vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ 

và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo 

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dư ̣

án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực 

chuyên môn. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, 

hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội 

toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực 

chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản 

lý, điều hành trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền; 

Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế và công nghệ đóng tàu, các 

trường trung học và dạy nghề đóng tàu; các nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Các cơ 

sở nghiên cứu, thiết kế tàu thuyền; Các cơ quan giám sát và kiểm tra thiết kế tàu 

thủy và công trình nổi; Các phòng khoa học kỹ thuật-công nghệ của các công ty 

quản lý, khai thác tàu - công trình nổi. 
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Vận hành khai thác hệ thống động lực  trên tất cả các phương tiện vận tải thủy, 

phương tiện dịch vụ dầu khí, ở các trạm phát điện tại các khu công nghiệp. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Ðược trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để có thể chuyển tiếp lên các hệ đào tạo 

sau đại học hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng nhóm 

ngành trong và ngoài nước. 
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5. CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG TÀU THỦY 

(NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ) 

 

1. Kiến thức  

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, OrCAD, Matlab, 

Electronic Workbench …); Có khả năng lập trình bằng ít nhất 1 ngôn ngữ thông 

dụng (C++, Java…) 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2   Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức vững vàng về Vật liệu, linh kiện điện, điện tử và bán dẫn; Có khả năng 

phân tích và thiết kế Mạch điện, Mạch điện tử; Mạch xung số; Mạch điện tử công 

suất; Xử lý tín hiệu; Có khả năng thiết kế và thi công các bộ Vi xử lý; Vi điều khiển; 

Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi; 

Có kiến thức sâu về Máy điện, Thiết bị điện; Kỹ thuật đo lường và cảm biến; Lý 

thuyết điều khiển tự động 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống Điện và Tự động tàu thủy; Các hệ thống 

truyền động điện, thủy lực, cơ khí; Trạm phát điện tàu thủy; Các hệ thống chiếu 

sáng, thông tin và tín hiệu trên tàu thủy. 

Có kiến thức cơ bản về các hệ thống hàng hải, các hệ thống thông tin liên lạc trên 

tàu. 

Có kiến thức cơ bản về các hệ thống cơ khí, máy phụ và hệ thống động lực trên tàu 

thủy. 

2 Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 



13 

Có khả năng vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện; máy điện; 

thiết bị điện tử; thiết bị điều khiển và bảo vệ, thiết bị đo lường và cảm biến; các hệ 

thống điện; các hệ thống tự động; các hệ thống cơ khí và thủy lực ; 

Có khả năng tính toán, thiết kế các hệ thống điện, tự động tàu thủy; 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3 Thái độ, hành vi 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy làm 

việc của cơ quan, đơn vị. 

Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội. 

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập hoàn thiện bản thân. 

4 Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5 Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

các hệ thống điện, điện tử, tự động; 

Kỹ sư điện công nghiệp (Electrotechnical Engineer): bảo đảm cung cấp điện, vận 

hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện cho nhà máy, 

khu dân cư… 

Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist): phân tích nhu cầu về hệ thống 

điện, tự động hoá của các công ty, nhà máy, tàu thủy, giàn khoan. 

Chỉ huy các dự án: thiết kế, xây lắp các hệ thống điện và tham gia thi công các dự 

án đó. 

Kỹ sư thiết kế (Designer): các hệ thống điện cho nhà máy, xí nghiệp, tàu biển, giàn 

khoan. 

Kỹ sư lập trình ứng dụng (Programmer): lập các chương trình điều khiển cho hệ vi 

xử lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

Tư vấn (Consultant): cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham 

gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng… 

6 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực Kỹ thuật điện, Điều khiển tự động; 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực điện, 

tự động tàu thủy và các lĩnh vực liên quan. 
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6. CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 

(NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, OrCAD, Matlab, 

Electronic Workbench …); Có khả năng lập trình bằng ít nhất 1 ngôn ngữ thông 

dụng (C++, Java…) 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức vững vàng về Vật liệu, linh kiện điện, điện tử và bán dẫn; Có khả năng 

phân tích và thiết kế Mạch điện, Mạch điện tử; Mạch xung số; Mạch điện tử công 

suất; Xử lý tín hiệu; Có khả năng thiết kế và thi công các bộ Vi xử lý; Vi điều khiển; 

Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi; 

Có kiến thức và biết áp dụng các kỹ thuật: ghép kênh, trải phổ, anten truyền sóng, 

chuyển mạch, truyền dẫn, truyền số liệu và áp dụng các kỹ thuật này để phân tích 

hoạt động của các thiết bị tương ứng. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Kỹ thuật điện tử: Có kiến thức về nguyên lý, phương pháp phân tích hoạt động các 

hệ thống kỹ thuật, công nghệ điện tử viễn thông như: hệ thống kỹ thuật điện tử 

tương tự, hệ thống điện tử số, lập trình IC và áp dụng các kỹ thuật này để phân tích, 

thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử viễn thông; 

Kỹ thuật viễn thông: Có kiến thức về nguyên lý, các phương pháp phân tích hoạt 

động của hệ thống thông tin điện thoại cố định, di động, vệ tinh, phát thanh, truyền 

hình, cấu trúc mạng máy tính, mạng viễn thông. 

2. Kỹ năng 
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2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Kỹ năng khai thác, vận hành và bảo trì hệ thống điện tử viễn thông: hệ thống chuyển 

mạch, truyền số liệu, truyền dẫn thông tin quang, truyền dẫn viba, thông tin vệ tinh. 

Phân tích và xử lý các tình huống trong khi vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện 

tử viễn thông. 

Thiết kế vi mạch điện tử cho các thiết bị điện tử viễn thông  

Kỹ năng xây dựng, thiết kế, triển khai và quản lý các mạng máy tính, mạng truyền 

số liệu, mạng truyền thông. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy làm 

việc của cơ quan, đơn vị. 

Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội 

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập hoàn thiện bản thân. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

các hệ thống điện tử, viễn thông. 

Kỹ sư thiết kế (Designer): các hệ thống điện tử, viễn thông cho nhà máy, xí nghiệp 

v.v. 

Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist): phân tích nhu cầu về hệ thống 

điện tử, viễn thông của các công ty, nhà máy, mạng viễn thông. 

Chỉ huy các dự án:  thiết kế, xây lắp các hệ thống điện tử và viễn thông và tham gia 

thi công các dự án đó. 

Tư vấn (Consultant): cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực điện tử, viễn 

thông, tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

Phát triển kinh doanh: trong lĩnh vực thiết bị điện tử, viễn thông. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực Điện tử viễn thông như: Điện tử, Viễn thông, Quản lý mạng viễn thông… 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới của lĩnh vực điện tử, viễn 

thông. 
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7. CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP 

(NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, OrCAD, Matlab, 

Electronic Workbench …); Có khả năng lập trình bằng ít nhất 1 ngôn ngữ thông 

dụng (C++, Java, …) 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức vững vàng về Vật liệu, linh kiện điện, điện tử và bán dẫn; Có khả năng 

phân tích và thiết kế Mạch điện, Mạch điện tử; Mạch xung số; Mạch điện tử công 

suất; Xử lý tín hiệu; Có khả năng thiết kế và thi công các bộ Vi xử lý; Vi điều khiển; 

Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi; 

Có kiến thức sâu về Máy điện, Thiết bị điện; Kỹ thuật đo lường và cảm biến; Lý 

thuyết điều khiển tự động. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết điều khiển tự động kinh điển và hiện đại, điều 

khiển động cơ điện, cảm biến công nghiệp, mạng công nghiệp, PLC, SCADA, các 

phương pháp phân tích, tổng hợp và thiết kế hệ thống tự động. 

Có kiến thức chuyên sâu về các cơ cấu truyền động điện, thủy lực, khí nén, robot. 

Có kiến thức cơ bản về cung cấp điện, chiếu sáng, bảo vệ hệ thống điện, chống sét, 

máy CNC, cơ khí. 

Có kiến thức cơ bản về các dây chuyền công nghệ trong các lĩnh vực môi trường, 

hóa, sinh… 

2. Kỹ năng 
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2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các thiết bị điện, máy điện, 

mạch điện tử, thiết bị điều khiển, đo lường. 

Có khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các hệ thống tự động, dây 

chuyền sản xuất. 

Có khả năng vận hành các hệ thống cung cấp điện, các hệ thống tự động, dây chuyền 

sản xuất, hệ thống máy công cụ CNC, robot công nghiệp 

Có khả năng thiết kế hệ thống tự động dùng PLC, SCADA, DCS, các hệ thống cung 

cấp điện xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét. 

Có khả năng phân tích, đánh giá các yêu cầu của hệ thống tự động thực tế; xây dựng 

mô hình lý thuyết; kiểm tra, mô phỏng trên mô hình lý thuyết để xây dựng hệ thống 

thực với các đặc tính kỹ thuật và thông số phù hợp. 

Có khả năng xây dựng, tổ chức, điều hành các dự án về điện, tự động hóa. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy làm 

việc của cơ quan, đơn vị. 

Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội 

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập hoàn thiện bản thân. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

các hệ thống điện, điện tử, tự động. 

Kỹ sư điện tự động hóa (Automation Engineer): vận hành bảo dưỡng sửa chữa các 

thiết bị và hệ thống tự động của các nhà máy, xí nghiệp, ... 

Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist): phân tích nhu cầu về hệ thống 

điện, tự động hoá của các công ty, nhà máy. 

Chỉ huy các dự án: thiết kế, xây lắp các hệ thống tự động và tham gia thi công các 

dự án đó. 

Kỹ sư thiết kế (Designer): thiết kế các hệ thống tự động hóa cho nhà máy, xí 

nghiệp.. 

Kỹ sư lập trình ứng dụng (Programmer):  lập các chương trình điều khiển cho hệ vi 

xử lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

Tư vấn (Consultant): cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham 

gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 
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Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, … 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực Kỹ thuật điện, Điều khiển tự động; Cơ điện tử; 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực điện, 

tự động hóa và các lĩnh vực liên quan. 
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8. CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

(NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, OrCAD, Matlab, 

Electronic Workbench …); Có khả năng lập trình bằng ít nhất 1 ngôn ngữ thông 

dụng (C++, Java, …) 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức vững vàng về Vật liệu, linh kiện điện, điện tử và bán dẫn; Có khả năng 

phân tích và thiết kế Mạch điện, Mạch điện tử; Mạch xung số; Mạch điện tử công 

suất; Xử lý tín hiệu; Có khả năng thiết kế và thi công các bộ Vi xử lý; Vi điều khiển; 

Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi; 

Có kiến thức sâu về Máy điện, Thiết bị điện; Kỹ thuật đo lường và cảm biến; Lý 

thuyết điều khiển tự động 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống Điện và Tự động hóa Xí nghiệp; Các hệ 

thống truyền động điện, thủy lực, cơ khí; Trạm phát điện; Truyền tải điện hạ thế và 

trung thế; Cung cấp điện xí nghiệp và khu dân cư; Các hệ thống chiếu sáng; 

Có kiến thức cơ bản về các hệ thống cơ khí, phụ tải điện. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có khả năng vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện; máy điện; 

thiết bị điện tử; thiết bị điều khiển và bảo vệ, thiết bị đo lường và cảm biến; các hệ 

thống điện; các hệ thống tự động; các hệ thống cơ khí và thủy lực ; 
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Có khả năng tính toán, thiết kế các hệ thống điện, tự động xí nghiệp, nhà máy, công 

trình điện dân dụng và công cộng… 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy làm 

việc của cơ quan, đơn vị. 

Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội 

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập hoàn thiện bản thân. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

các hệ thống điện, điện tử, tự động. 

Kỹ sư điện công nghiệp (Electrotechnical Engineer): bảo đảm cung cấp điện, vận 

hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện cho nhà máy, 

khu dân cư… 

Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist) phân tích nhu cầu về hệ thống 

điện, tự động hoá của các công ty, nhà máy.. 

Chỉ huy các dự án thiết kế, xây lắp các hệ thống điện và tham gia thi công các dự án 

đó. 

Kỹ sư thiết kế (Designer:) các hệ thống điện cho nhà máy, xí nghiệp.. 

Kỹ sư lập trình ứng dụng (Programmer):  lập các chương trình điều khiển cho hệ vi 

xử lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

Tư vấn (Consultant): cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham 

gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực Kỹ thuật điện, Điều khiển tự động; 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực điện, 

tự động hóa xí nghiệp và các lĩnh vực liên quan. 
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9. CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN GIAO THÔNG 

(NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, OrCAD, Matlab, 

Electronic Workbench …); Có khả năng lập trình bằng ít nhất 1 ngôn ngữ thông 

dụng (C++, Java…) 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức vững vàng về Vật liệu, linh kiện điện, điện tử và bán dẫn; Có khả năng 

phân tích và thiết kế Mạch điện, Mạch điện tử; Mạch xung số; Mạch điện tử công 

suất; Xử lý tín hiệu; Có khả năng thiết kế và thi công các bộ Vi xử lý; Vi điều khiển; 

Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi; 

Có kiến thức sâu về Máy điện, Thiết bị điện; Kỹ thuật đo lường và cảm biến; Lý 

thuyết điều khiển tự động. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

 Có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống Điện và Tthiết bị điện giao thông vận tải; 

Các hệ thống truyền động điện phương tiện giao thông, thủy lực, cơ khí; Trạm phát 

điện; Các hệ thống thông tin và tín hiệu giao thông. 

Có kiến thức cơ bản về các hệ thống cơ khí, máy phụ và hệ thống động lực trên các 

phương tiện Giao thông vận tải 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có khả năng vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện; máy điện; 
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thiết bị điện tử; thiết bị điều khiển và bảo vệ, thiết bị đo lường và cảm biến; các hệ 

thống điện; các hệ thống tự động; các hệ thống cơ khí và thủy lực ; 

Có khả năng tính toán, thiết kế các hệ thống điện, điều khiển tự động phương tiện 

Giao thông vận tải. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy làm 

việc của cơ quan, đơn vị. 

Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội 

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập hoàn thiện bản thân. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

 - Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa 

chữa các hệ thống điện, điện tử, tự động. 

- Kỹ sư hệ thống điện Giao thông (Electrotechnical Engineer): bảo đảm vận 

hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện cho các 

phương tiện Giao thông vận tải và các nhà máy chế tạo phương tiện Giao thông 

vận tải.  

- Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist) phân tích nhu cầu về hệ 

thống điện, tự động hoá cho các phương tiện Giao thông vận tải và các nhà máy 

chế tạo phương tiện Giao thông vận tải. 

- Chỉ huy các dự án thiết kế, xây lắp các hệ thống điện và tham gia thi công các dự 

án đó. 

- Kỹ sư thiết kế (Designer:) các hệ thống điện cho cho các phương tiện Giao thông 

vận tải và các nhà máy chế tạo  phương tiện Giao thông vận tải.. 

- Kỹ sư lập trình ứng dụng (Programmer):  lập các chương trình điều khiển cho 

hệ vi xử lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

- Tư vấn (Consultant): cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham 

gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

 Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực Kỹ thuật điện, Điều khiển tự động; 
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Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực điện, 

tự động cho các phương tiện Giao thông vận tải và các nhà máy chế tạo  phương 

tiện Giao thông vận tải. 

. 
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10. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

   Khoa học cơ bản: Có những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên; 

chú trọng vào Toán học là nền tảng cho ngành đào tạo. 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng vận dụng chúng 

vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả năng sử dụng 

KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở chuyên ngành CNTT như: Lập trình hướng đối 

tượng, Cấu trúc dữ liệu và thuật giải, Lý thuyết đồ thị, Kiến trúc máy tính, Hệ điều 

hành, Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, ….là tiền đề để học tiếp 

các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận nhanh với các công nghệ 

mới. 

1.3  Kiến thức chuyên ngành 

Từ năm học thứ 3, sinh viên sẽ được lựa chọn các hướng chuyên ngành sau: Hệ 

thống thông tin; Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông. 

 Thiết kế và xây dựng các mô hình dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức kho dữ 

liệu, khai phá dữ liệu liên quan đến các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. 

 Phương pháp, kỹ thuật hoạch định, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. 

 Quản lý  đề án và nhóm đề án qua các giai đoạn hoạch định, phân tích, thiết kế 

và hiện thực đề án xây dựng hệ thống thông tin. 

 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin, mạng máy tính. 

 Giải pháp sử dụng hệ thống thông tin nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý của 

doanh nghiệp. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng chuyên môn 

 Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải 

quyết các tình huống trong lĩnh vực CNTT nói chung và hệ thống thông tin nói 
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riêng. 

 Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. 

 Có khả năng xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin trực 

tuyến trên Web. 

 Có khả năng hoạch định và điều hành đề án xây dựng hệ thống thông tin. 

2.2. Kỹ năng mềm: 

Sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả  năng vận dụng 

các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp 

khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin trên Internet, có khả năng làm việc trên mạng, nắm 

vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học. 

3. Thái độ, hành vi: 

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức nghề 

nghiệp, thái độ và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo 

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dư ̣

án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực 

chuyên môn. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực 

chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin; 

Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống thông tin trong các 

doanh nghiệp, cơ quan, trường học; 

Có khả năng thiết kế, xây dựng, phát triển, vận hành và bảo trì mạng máy tính nội bộ 

trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, 

Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ 

thông tin; 

Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các 

Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và ở nước ngoài. 
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11. NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở chuyên ngành CNTT như: Lập trình hướng đối 

tượng, Cấu trúc dữ liệu và thuật giải, Lý thuyết đồ thị, Kiến trúc máy tính, Hệ điều 

hành, Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, ….là tiền đề để học tiếp 

các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận nhanh với các công nghệ 

mới. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về cấu trúc mạng, cài đặt mạng và an ninh mạng. 

Có kiến thức chuyên sâu về các hệ điều hành máy tính. 

Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng. 

Có kiến thức chuyên sâu về bảo mật và an ninh trên mạng. 

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng và truyền thông. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

  Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong lĩnh vực mạng và 

truyền thông máy tính. 

 Có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác 

các hệ thống mạng truyền thông máy tính. 

 Có khả năng sử dụng các công cụ phục vụ việc thiết kế, đánh giá hoạt động hệ 

thống mạng máy tính. 

 Khả năng thiết kế mạng LAN/ WAN, có thể triển khai mạng máy tính không 

dây, có khả năng xây dựng các dự án mạng, thực thi hạ tầng mạng cho cơ quan 
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doanh nghiệp. 

 Có khả năng lập trình các ứng dụng cho doanh nghiệp chạy trên môi trường 

mạng LAN và internet. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy làm 

việc của cơ quan, đơn vị. 

Có tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội 

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập hoàn thiện bản thân. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

máy tính, các mạng máy tính. 

Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist): phân tích nhu cầu và thiết lập 

các mạng máy tính. 

Chỉ huy các dự án:  thiết kế, xây lắp các hệ thống mạng và tham gia thi công các dự 

án đó. 

Tư vấn (Consultant): cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực máy tính, mạng 

máy tính, tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính; 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới của lĩnh vực Kỹ thuật 

điện tử, Kỹ thuật máy tính và mạng máy tính. 

 



28 

12. CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ THÂN TÀU THỦY 

 (NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng tốt các phần mềm tính toán cơ học như ANSYS, AUTOCAD, SAP ... và các 

phần mềm thiết kế như AUTOSHIP, SHIP CONSTRUCTOR. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Thiết kế tàu thủy như: cơ lý thuyết, 

cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ kim loại, vật 

liệu học, … là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, 

tiếp cận nhanh với kỹ thuật - công nghệ mới. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của ngành Thiết 

kế tàu thủy, cụ thể như: Lý thuyết tàu, Kết cấu tàu, Sức bền tàu, Rung động tàu, 

Thiết bị tàu, Thiết kế tàu, Mỹ thuật thiết kế tàu, Công nghệ đóng tàu… 

2 Kỹ năng 

2.2 Kỹ năng chuyên môn 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong thiết kế  tàu.  

Độc lập nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cơ khí tàu thuyền. 

Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật khi lập phương án thiết kế tàu thủy. 

Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các loại tàu và  công trình nổi, các công trình thiết 

kế mang tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ 

khí tàu thuyền.  

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới tàu. Tính dự trù nguyên vật liệu, nhân công 
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và giá thành đóng mới và công trình nổi. Tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quá 

trình công nghệ  

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong công nghệ thiết kế 

tàu thuỷ và công trình nổi.  

2.3 Kỹ năng mềm 

Sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả  năng vận dụng 

các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp 

khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

3 Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ 

và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo; 

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dư ̣

án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực 

chuyên môn. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, 

hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội 

toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực 

chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

4 Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5 Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản 

lý, điều hành trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền; 

Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế và công nghệ đóng tàu, các 

trường trung học và dạy nghề đóng tàu; các nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Các cơ 

sở nghiên cứu, thiết kế tàu thuyền; Các cơ quan giám sát và kiểm tra thiết kế tàu 

thủy và công trình nổi; Các phòng khoa học kỹ thuật-công nghệ của các công ty 

quản lý, khai thác tàu - công trình nổi. 

6 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Ðược trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để có thể chuyển tiếp lên các hệ đào tạo 

sau đại học hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng nhóm 

ngành trong và ngoài nước. 
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13. CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU THỦY 

(NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, đáp ứng việc 

tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao 

hơn 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng tốt các phần mềm tính toán cơ học như ANSYS, AUTOCAD, SAP ... và các 

phần mềm thiết kế như AUTOSHIP, SHIP CONSTRUCTOR. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2  Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Công nghệ đóng mới và sửa chữa 

tàu thủy như: cơ lý thuyết, cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết 

máy, công nghệ kim loại, vật liệu học… là tiền đề để học tiếp các môn chuyên 

ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận nhanh với các công nghệ mới. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của ngành Công 

nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy như, cụ thể như: Lý thuyết tàu, Kết cấu tàu, Sức 

bền tàu, Thiết bị tàu, Hệ thống tàu, Công nghệ đóng tàu, Công nghệ sửa chữa tàu… 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong Công nghệ đóng mới và sửa 

chữa tàu thủy.  

Độc lập nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cơ khí tàu thuyền. 

Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật khi lập phương án thiết kế Công nghệ đóng mới và 

sửa chữa tàu thủy. 

Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các loại tàu và công trình nổi, các công trình thiết 
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kế mang tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ 

khí tàu thuyền  

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy. Tính dự trù nguyên 

vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và công trình nổi. Tổ chức sản xuất và 

quản lý điều hành quá trình công nghệ  

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong Công nghệ đóng mới 

và sửa chữa tàu thuỷ, công trình nổi. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng 

các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp 

khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ 

và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo 

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dư ̣

án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực 

chuyên môn. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, 

hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội 

toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực 

chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực 

cơ khí tàu thuyền; 

Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế và công nghệ đóng tàu, các 

trường trung học và dạy nghề đóng tàu; Các nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Các cơ 

sở nghiên cứu, thiết kế tàu thuyền; Các cơ quan giám sát và kiểm tra thiết kế tàu 

thủy và công trình nổi; Các phòng khoa học kỹ thuật-công nghệ của các công ty 

quản lý, khai thác tàu - công trình nổi. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
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Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực liên quan hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng 

nhóm ngành trong và ngoài nước. 
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14. CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI 

(NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, đáp ứng việc 

tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao 

hơn 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng tốt các phần mềm tính toán cơ học như ANSYS, AUTOCAD, SAP ... và các 

phần mềm thiết kế như AUTOSHIP, SHIP CONSTRUCTOR. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương), ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2  Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Công trình ngoài khơi: cơ lý 

thuyết, cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ kim 

loại, vật liệu học… là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên 

sâu, tiếp cận nhanh với các công nghệ mới. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của ngành Công 

trình ngoài khơi, cụ thể như: Lý thuyết tàu, Kết cấu tàu, Sức bền tàu, Thiết bị tàu, Hệ 

thống tàu, Công nghệ đóng tàu, Công nghệ sửa chữa tàu… 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong Công nghệ đóng mới và sửa 

chữa tàu thủy.  

Độc lập nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cơ khí tàu thuyền. 

Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật khi lập phương án thiết kế Công nghệ đóng mới và 

sửa chữa tàu thủy. 

Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các loại tàu và công trình nổi, các công trình thiết 
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kế mang tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ 

khí tàu thuyền  

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy. Tính dự trù nguyên 

vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và công trình nổi. Tổ chức sản xuất và 

quản lý điều hành quá trình công nghệ  

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong Công nghệ đóng mới 

và sửa chữa tàu thuỷ, công trình nổi. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng 

các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp 

khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ 

và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo 

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dư ̣

án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực 

chuyên môn. 

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, 

hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội 

toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước. 

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực 

chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực 

cơ khí tàu thuyền; 

Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế và công nghệ đóng tàu, các 

trường trung học và dạy nghề đóng tàu; Các nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Các cơ 

sở nghiên cứu, thiết kế tàu thuyền; Các cơ quan giám sát và kiểm tra thiết kế tàu 

thủy và công trình nổi; Các phòng khoa học kỹ thuật-công nghệ của các công ty 

quản lý, khai thác tàu - công trình nổi. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
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Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực liên quan hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng 

nhóm ngành trong và ngoài nước. 
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15. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN 

(NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế 

như: xác suất và thống kê, kinh tế lượng, phương pháp toán trong quản lý kinh tế,… 

để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở 

trình độ cao hơn.Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Winword, Excel, Access, Powerpoint, 

Pascal và các phần mềm chuyên ngành. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Có trình độ tiếng Anh 

chuyên ngành để tra cứu tài liệu và giao dịch thông thường trong công việc. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế 

phát triển, pháp luật kinh tế… 

Có kiến thức cơ sở chuyên ngành kinh tế vận tải biển, bao gồm : hàng hóa vận tải, 

địa lý vận tải thủy, thủy văn công trình cảng, thiết bị xếp dỡ, lý thuyết tàu, đại cương 

hàng hải. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về : kinh tế vận tải biển, quản trị nhân sự, luật vận tải, quản 

lý khai thác cảng,  quản lý khai thác đội tàu, đại lý tàu biển, giao nhận vận tải, bảo 

hiểm hàng hải, quản trị dự án, nghiệp vụ tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp 

vận tải…. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, điều hành: công tác xếp dỡ tại cảng biển, khai thác 

tàu tại các công ty vận tải, hoạt động sản xuất và dịch vụ tại các doanh nghiệp khác 

trong ngành vận tải và thương mại. 

Có khả năng tính toán kinh tế kỹ thuật thiết kế xây dựng cảng, qui hoạch kho bãi, 
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thiết lập sơ đồ công nghệ xếp dỡ hàng hoá, tính toán khả năng thông qua của cảng 

biển; lập phương án và tính toán hiệu quả kinh tế trong việc khai thác tàu, biện luận 

kinh tế kỹ thuật bổ sung đội tàu chuyên chở tại các công ty vận tải biển. 

Thực hành nghiệp vụ về đại lý tàu biển, giao nhận vận tải, hợp đồng vận chuyển. 

Thực hành nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp; lập và phân tích các báo cáo tài 

chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... của các doanh nghiệp trong 

ngành vận tải và thương mại. 

Lập và phân tích các dự án đầu tư như: dự án xây dựng cảng, mua sắm thiết bị, đầu 

tư tàu… 

Tham mưu chiến lược, giải pháp phát triển của các doanh nghiệp trong ngành vận 

tải. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập 

và khả năng tự học. 

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo; biết phân tích và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh; biết tổng hợp, đánh giá và đúc kết kinh nghiệm. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có thể công tác tại các cảng, công ty vận tải biển, các doanh nghiệp dịch vụ vận tải 

(đại lý tàu, môi giới hàng hải, giao nhận vận tải, công ty xuất nhập khẩu , …). 

Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn là: kế hoạch, khai thác, thương vụ, 

đại lý, lao động - tiền lương, kế toán… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực: tổ chức và quản lý vận tải, quản trị kinh doanh… 
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16. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 

(NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế 

như: xác suất và thống kê, kinh tế lượng, phương pháp toán trong quản lý kinh tế… 

để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở 

trình độ cao hơn. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Winword, Excel, Access, Powerpoint, 

Pascal và các phần mềm chuyên ngành. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Có trình độ tiếng Anh 

chuyên ngành để tra cứu tài liệu và giao dịch thông thường trong công việc. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế 

phát triển, pháp luật kinh tế… 

Có kiến thức cơ sở chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, bao 

gồm: hàng hóa vận tải, địa lý vận tải, marketing quốc tế, quản trị chiến lược, vận tải 

đa phương thức và kinh doanh quốc tế….  

1.3  Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về: kinh tế logistics, quản trị nhân sự, luật vận tải, quản trị 

logistics, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị hệ thống phân phối, giao nhận vận tải, 

khai thác vận tải đa phương thức, nghiệp vụ tài chính, kế toán trong các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, điều hành dịch vụ vận tải đa phương thức. Thực 

hành nghiệp vụ giao nhận vận tải đa phương thức. 

Có khả năng phân tích luồng hàng, xác định nhu cầu khách hàng, qui hoạch trung 

tâm phân phối và quản trị qui trình phân phối từ trung tâm đến khách hàng. 
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Có thể lập kế hoạch và tổ chức công tác đóng gói, kho bãi, xếp dỡ, giao nhận, vận tải 

và cung ứng. 

Thực hành nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp; lập và phân tích các báo cáo tài 

chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích hiệu quả của hoạt 

động logistics và vận tải đa phương thức… 

Tham mưu kế hoạch logistics chiến lược; thiết kế mạng lưới logistics; xây dựng qui 

trình khai thác, phát triển và quản trị chuỗi cung ứng. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập 

và khả năng tự học. 

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo; biết phân tích và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh; biết tổng hợp, đánh giá và đúc kết kinh nghiệm. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có thể công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch 

vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận 

nói chung… 

Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, 

dịch vụ khác hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tiếp tục học tập nâng cao trình độ các bậc học sau đại học ở các lĩnh vực: kinh 

doanh quốc tế, tổ chức và quản lý vận tải, quản trị kinh doanh… 
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17. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 

(NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế 

như: xác suất và thống kê, kinh tế lượng v.v. để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Winword, Excel, Access, Powerpoint, 

Pascal và các phần mềm chuyên ngành. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2  Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế 

phát triển, pháp luật kinh tế… 

1.3  Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế xây dựng như: Quản lí đầu tư xây dựng, 

quản lí chi phí xây dựng công trình, đấu thầu, tổ chức sản xuất và các nghiệp vụ tài 

chính, kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành công tác thi công xây lắp tại công 

trường. 

Lập, thẩm định và quản lí các dự án đầu tư như: dự án xây dựng các công trình 

GTVT, dự án đầu tư máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp xây dựng,… 

Lập, thẩm định dự toán đầu tư xây dựng công trình. 

Tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu trong xây dựng 

cơ bản. 

Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công công trình. 
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Thực hành nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp; lập và phân tích các báo cáo tài 

chính (bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh...) 

Tham mưu chiến lược, giải pháp phát triển của các doanh nghiệp trong ngành xây 

dựng. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập 

và khả năng tự học. 

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo; biết phân tích và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh; biết tổng hợp, đánh giá và đúc kết kinh nghiệm 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có thể công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, các Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (Ngân 

hàng, Kho bạc)… 

Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn là: Kế hoạch – kỹ thuật, Đầu tư, 

Thẩm định, Nhân sự, Tài chính… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tiếp tục học tập nâng cao trình độ các bậc học sau đại học ở các lĩnh vực : Kinh tế 

xây dựng, quản trị kinh doanh, quản lí dự án … 
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18. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN 

(NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế 

như: xác suất và thống kê, kinh tế lượng v.v. để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Winword, Excel, Access, Powerpoint, 

Pascal và các phần mềm chuyên ngành. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2  Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế 

phát triển, pháp luật kinh tế… 

1.3  Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế xây dựng như: Quản lí đầu tư xây dựng, 

quản lí chi phí xây dựng công trình, đấu thầu, tổ chức sản xuất và các nghiệp vụ tài 

chính, kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành công tác thi công xây lắp tại công 

trường. 

Lập, thẩm định và quản lí các dự án đầu tư như: dự án xây dựng các công trình 

GTVT, dự án đầu tư máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp xây dựng,… 

Lập, thẩm định dự toán đầu tư xây dựng công trình. 

Tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu trong xây dựng 

cơ bản. 

Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công công trình. 
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Thực hành nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp; lập và phân tích các báo cáo tài 

chính (bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh...) 

Tham mưu chiến lược, giải pháp phát triển của các doanh nghiệp trong ngành xây 

dựng. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau. 

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và 

bảo vệ dự án. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập 

và khả năng tự học. 

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo; biết phân tích và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh; biết tổng hợp, đánh giá và đúc kết kinh nghiệm 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có thể công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, các Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (Ngân 

hàng, Kho bạc)… 

Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn là: Kế hoạch – kỹ thuật, Đầu tư, 

Thẩm định, Nhân sự, Tài chính… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tiếp tục học tập nâng cao trình độ các bậc học sau đại học ở các lĩnh vực : Kinh tế 

xây dựng, quản trị kinh doanh, quản lí dự án … 
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19. CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ Ô TÔ 

(NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ) 

 

1. Kiến thức 

1.1  Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành như: SAP, 

CAD/CAM/CNC và có kiến thực cơ bản về phần mềm CATIA. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững nguyên lý hoạt động, tính toán thiết kế, tính toán lựa chọn, tính toán kiểm 

nghiệm, lập quy trình công nghệ (chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, sửa chữa, bảo trì, bảo 

dưỡng, v.v...), thiết kế hoán cải nâng cấp, các thiết bị cơ khí dùng chung, các hệ 

thống truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thủy lực, truyền động khí 

nén và truyền động phức hợp.  

Định hướng và cập nhật những kiến thức mới về Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ 

trong lĩnh vực cơ khí dùng chung. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của 

động cơ, gầm, điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển, thiết bị tiện nghi. Các phương 

pháp tính toán, thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết, các hệ thống của ô tô. 

Có kiến thức về phân tích và khắc phục được các nguyên nhân hư hỏng trong quá 

trình hoạt động của ô tô. Kiến thức về kiểm định, bảo trì và bảo dưỡng và khả năng 

thực hiện được công tác kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, thí nghiệm động cơ và 

ô tô. 

Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô. 

2. Kỹ năng 
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2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật ; 

Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức ; 

Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành) ; 

Có kỹ năng chuyên ngành : Thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

ô tô. Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến các hệ thống của ô tô để nâng cao hiệu quả sử 

dụng; kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp ô tô, kiểm định xe ô tô và kinh doanh ô 

tô, phụ tùng ô tô; 

Sử dụng và khai thác các phần mềm chung cũng như chuyên ngành 

2.2 Kỹ năng mềm 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm 

chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; 

Có tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc; 

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; 

Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các nhà máy, các cơ sở sản 

xuất, lắp ráp ô tô, chế tạo phụ tùng ô tô. Các cơ sở sữa chữa, bảo dưỡng ô tô. Các cơ 

sở kinh doanh ô tô và phụ tùng. 

Làm việc trong các cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm. Các công ty vận tải. 

Tư vấn, thiết kế, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các 

lĩnh vực về công nghệ ô tô; Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu 

của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng liên quan đến chuyên ngành Cơ 

khí ô tô. Các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô. 

Giảng dạy các môn học chuyên môn ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề có mở chuyên ngành liên quan. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp thu nhanh các công nghệ mới. 

Có khả năng học đại học văn bằng hai.  

Tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ.  



46 

20. CHUYÊN NGÀNH MÁY XÂY DỰNG   

(NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức Giáo dục đại cương theo yêu cầu đối với Ngành Kỹ 

thuật; có kiến thức Cơ sở ngành kỹ thuật cơ khí và có kiến thức Nhóm ngành Kỹ 

thuật Giao thông – Chuyên ngành máy xây dựng.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành như: SAP, 

CAD/CAM/CNC và có kiến thức cơ bản về lập trình PLC. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Naém vöõng caùc kieán thöùc chung veà lónh vöïc cô khí nhö:  

- Nguyeân lyù hoaït ñoäng, tính toaùn thieát keá, tính toaùn löïa choïn, tính toaùn 

kieåm nghieäm, laäp quy trình coâng ngheä (cheá taïo, laép raùp, thöû nghieäm, 

söûa chöõa, baûo trì, baûo döôõng, v.v...), thieát keá hoaùn caûi naâng caáp, caùc 

thieát bò cô khí duøng chung, caùc heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí, truyeàn ñoäng 

ñieän, truyeàn ñoäng thuûy löïc, truyeàn ñoäng khí neùn vaø truyeàn ñoäng phöùc 

hôïp.  

- Ñònh höôùng vaø caäp nhaät nhöõng kieán thöùc môùi veà Khoa hoïc – Kyõ thuaät 

– Coâng ngheä trong lónh vöïc cô khí chuyên duøng chung.  

 

1.3  Kiến thức chuyên ngành 

Nắm vững các kiến thức chuyên ngành về tính năng, cấu tạo, phạm vi sử dụng, 

nguyên lý hoạt động và đặc điểm của các loại Máy nâng chuyển & Máy xây dựng, 

từ đó áp dụng vào việc khai thác các Máy nâng chuyển & Máy xây dựng đạt hiệu 

quả cao và an toàn tại các cơ sở sản xuất. Có khả năng tư vấn, lập dự án trang bị, 

mua sắm Máy nâng chuyển & Máy xây dựng tại các cơ sở sản xuất.  
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Có khả năng tính toán thiết kế, tính toán kiểm nghiệm, tính toán lựa chọn, lập quy 

trình công nghệ (chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, v.v...), 

thiết kế hoán cải nâng cấp các trang thiết bị về Máy nâng chuyển & Máy xây dựng.  

Có khả năng định hướng và cập nhật những kiến thức mới về Khoa học – Kỹ thuật – 

Công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.    

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập dự án trang bị thiết bị Máy nâng chuyển & Máy 

xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo quy 

trình công nghệ (chế tạo, lắp ráp thiết bị, lắp ráp hệ thống, thử nghiệm, sửa chữa, 

v.v...) 

Thiết kế, lập quy trình công nghệ (chế tạo, lắp ráp thiết bị, lắp ráp hệ thống dây 

chuyền sản xuất, thử nghiệm, sửa chữa, v.v...), thiết kế hoán cải nâng cấp các trang 

thiết bị về Cơ khí nói chung và Máy nâng chuyển & Máy xây dựng nói riêng. 

 Đề xuất các giải pháp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí, chuyên sâu 

lĩnh vực Máy xây dựng 

2.2 Kỹ năng mềm 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm 

chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức 

kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm; 

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo; biết phân tích và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ khí, chuyên sâu ngành Máy xây dựng, đúc 

kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Biết áp dụng các kiến thức Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí 

nói chung, các kiến thức chuyên ngành và kỹ năng đã nêu ở trên để giải quyết những 

vấn đề trong thực tiễn (sản xuất, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyển giao công 

nghệ, dịch vụ kỹ thuật, thương mại, v.v...)  

Là người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành các công việc tại các cơ 

sở sản xuất như:  

- Công tác trong các doanh nghiệp, như các công ty, tổng công ty xây dựng, các công 
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ty lắp máy, cảng biển, các nhà máy công nghiệp – nhà máy sản xuất xi măng; các 

nhà máy cơ khí chế tạo, sửa chữa các máy xây dựng, máy nâng chuyển, thang máy, 

nhà máy đóng tàu, v.v… có chức năng: thiết kế, chế tạo, lắp đặt, quản lý, khai thác, 

sửa chữa, và dịch vụ kỹ thuật các trang thiết bị Máy xây dựng & Nâng chuyển – 

Các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển 

hoặc các máy móc thiết bị cơ khí; các ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý nhà 

nước liên quan đến chuyên môn thuộc chuyên ngành được đào tạo.  

- Làm việc tại các trung tâm kiểm định, Cục đăng kiểm, Ban quản lý dự án, các 

trường đào tạo trong lĩnh vực cơ khí và chuyên ngành, v.v...; các cơ sở sản xuất, các 

công ty tư vấn, cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học – công 

nghệ và đào tạo: (Cục, Vụ, Viện nghiên cứu), công tác trong các cơ sở giáo dục và 

đào tạo (các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề…).  

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, khả năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, 

chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vự Cơ khí Giao thông Vận tải, Máy xây dựng, 

khả năng khai thác và ứng dụng vào thực tiễn; 

Tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ. 
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21. CHUYÊN NGÀNH CƠ GIỚI HÓA XẾP DỠ 

(NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức Giáo dục đại cương theo yêu cầu đối với Ngành Kỹ 

thuật; có kiến thức Cơ sở ngành kỹ thuật cơ khí và có kiến thức Nhóm ngành Kỹ 

thuật Giao thông – Chuyên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ và khả năng học tập ở trình độ 

cao hơn.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành như: SAP, 

CAD/CAM/CNC và có kiến thức cơ bản về lập trình PLC. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức chung về lĩnh vực cơ khí như:  

- Nguyên lý hoạt động, tính toán thiết kế, tính toán lựa chọn, tính toán kiểm 

nghiệm, lập quy trình công nghệ (chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, sửa chữa, bảo trì, bảo 

dưỡng, v.v...), thiết kế hoán cải nâng cấp, các thiết bị cơ khí dùng chung, các hệ 

thống truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thủy lực, truyền động khí 

nén và truyền động phức hợp. 

- Định hướng và cập nhật những kiến thức mới về Khoa học – Kỹ thuật – Công 

nghệ trong lĩnh vực cơ khí dùng chung. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Nắm vững các kiến thức chuyên ngành về tính năng, cấu tạo, phạm vi sử dụng, 

nguyên lý hoạt động và đặc điểm của các loại Máy xếp dỡ, từ đó áp dụng vào việc 

khai thác các Máy xếp dỡ đạt hiệu quả cao và an toàn tại các cơ sở sản xuất. Có khả 

năng tư vấn, lập dự án trang bị, mua sắm Máy xếp dỡ tại các cơ sở sản xuất.  

Có khả năng tính toán thiết kế, tính toán kiểm nghiệm, tính toán lựa chọn, lập quy 

trình công nghệ (chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, v.v...), 

thiết kế hoán cải nâng cấp các trang thiết bị về Máy xếp dỡ.  
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Có khả năng định hướng và cập nhật những kiến thức mới về Khoa học – Kỹ thuật – 

Công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Xây dựng kế hoạch, lập dự án trang bị thiết bị nâng đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

Tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo quy trình công nghệ xếp dỡ và các quy trình 

công nghệ khác (chế tạo, lắp ráp thiết bị, lắp ráp hệ thống, thử nghiệm, sửa chữa, 

v.v...)  

Thiết kế, lập quy trình công nghệ (chế tạo, lắp ráp thiết bị, lắp ráp hệ thống dây 

chuyền sản xuất, thử nghiệm, sửa chữa, v.v...), thiết kế hoán cải nâng cấp các trang 

thiết bị về Cơ khí nói chung và Máy xếp dỡ nói riêng.  

Đề xuất các giải pháp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí, chuyên sâu 

lĩnh vực Máy xếp dỡ.  

Biết áp dụng các kiến thức Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ trong lĩnh vực Cơ 

khí nói chung, các kiến thức chuyên ngành và kỹ năng đã nêu ở trên để giải quyết 

những vấn đề trong thực tiễn (sản xuất, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyển giao 

công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, thương mại, v.v...) 

2.2 Kỹ năng mềm 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm 

chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng 

tốt các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp 

nghiên cứu khoa học. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm; 

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo; biết phân tích và giải quyết 

các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ khí, chuyên sâu ngành Máy xếp dỡ, đúc 

kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Là người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành các công việc tại các 

cơ sở sản xuất như: Các cảng biển, cảng sông, các công ty lắp máy, nhà máy cơ khí, 

nhà máy chế tạo thiết bị nâng – vận chuyển, nhà máy đóng tàu, nhà máy cơ khí giao 

thông, các công ty công nghiệp, công ty vận tải, các khu khai thác mỏ than, mỏ dầu, 

khí đốt, các nhà máy thủy điện, nhà máy khí – điện – đạm, nhà máy xi măng, công 

ty xây dựng, các nhà máy có sử dụng đến thiết bị và dây chuyền xếp dỡ nói chung, 

v.v...  Các trung tâm kiểm định, Cục đăng kiểm, các Cục, Vụ, Viện nghiên cứu, Ban 
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quản lý dự án, các trường đào tạo trong lĩnh vực cơ khí và chuyên ngành, v.v...   

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, khả năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, 

chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vự Cơ khí Giao thông Vận tải, Máy xếp dỡ, khả 

năng khai thác và ứng dụng vào thực tiễn; 

Tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ. 
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22. CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA 

(NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành như: SAP, 

CAD/CAM/CNC và có kiến thức cơ bản về lập trình PLC. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

 + Kiến thức cơ bản về xây dựng bản vẽ kỹ thuật, phép chiếu, phương pháp biểu diễn 

vật thể. Các quy tắc - tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế về các loại bản vẽ dùng trong 

chuyên ngành; 

  + Kiến thức về dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành cơ khí; 

kiến thức về dụng cụ đo, phương pháp đo và cách xử lý kết quả đo; 

  + Có kiến thức về an toàn, vệ sinh công nghiệp và an toàn môi trường; 

  + Kiến thức về cơ học chuyển động của vật thể, các quy luật chuyển động của vật 

thể dưới tác dụng của lực; 

  + Kiến thức về đặc điểm, nguyên lý làm việc, quá trình thiết kế các chi tiết máy 

trong ngành cơ khí; Kiến thức về tính toán sức chịu tải, các điều kiện về khả năng 

chịu lực và biến dạng của các chi tiết máy; 

  + Kiến thức nền tảng về nhiệt năng, nhiệt động lực học kỹ thuật, truyền nhiệt và các 

chu trình động cơ nhiệt; 

  + Kiến thức cơ bản về lý thuyết mạch, Kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt 

động của các linh kiện điện tử, hoạt động của các mạch điện tử.  

  + Kiến thức về cấu tạo, thành phần của vật liệu; các đặc điểm về cơ tính, lý tính của 
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vật liệu kim loại và phi kim, phân biệt được các phương pháp nhiệt luyện để cải 

thiện các cơ tính của kim loại, hợp kim thông dụng; 

  + Kiến thức cơ bản về phương pháp, công nghệ và thiết bị gia công kim loại. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

 + Kiến thức vững vàng về Vật liệu, linh kiện điện, điện tử và bán dẫn; Có khả năng 

phân tích và thiết kế Mạch điện, Mạch điện tử; Mạch xung số; Mạch điện tử công 

suất; Xử lý tín hiệu; Có khả năng thiết kế và thi công các bộ Vi xử lý; Vi điều khiển; 

Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi. 

 + Kiến thức sâu về Máy điện, Thiết bị điện; Kỹ thuật đo lường và cảm biến; Lý 

thuyết điều khiển tự động. 

 + Kiến thức chuyên sâu về lý thuyết điều khiển tự động kinh điển và hiện đại, điều 

khiển động cơ điện, cảm biến công nghiệp, mạng công nghiệp, PLC, SCADA, các 

phương pháp phân tích, tổng hợp và thiết kế hệ thống tự động. 

 + Kiến thức chuyên sâu về các cơ cấu truyền động điện, thủy lực, khí nén, robot. 

 + Kiến thức cơ bản về cung cấp điện, chiếu sáng, bảo vệ hệ thống điện, chống sét, 

máy CNC, cơ khí.  

 + Kiến thức cơ bản về các dây chuyền công nghệ trong các lĩnh vực môi trường, 

hóa, sinh. 

 + Có các kiến thức cơ bản về các phần mềm liên quan chuyên ngành, khả năng ứng 

dụng các phần mềm để điều khiển các hệ thống máy móc, thiết bị. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

 Có khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các thiết bị điện, máy điện, 

mạch điện tử, thiết bị điều khiển, đo lường. 

   Có khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các hệ thống tự động, dây 

chuyền sản xuất. 

   Có khả năng vận hành các hệ thống cung cấp điện, các hệ thống tự động, dây 

chuyền sản xuất, hệ thống máy công cụ CNC, robot công nghiệp 

   Có khả năng thiết kế hệ thống tự động dùng PLC, SCADA, DCS, các hệ thống 

cung cấp điện xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét. 

   Có khả năng phân tích, đánh giá các yêu cầu của hệ thống tự động thực tế; xây 

dựng mô hình lý thuyết; kiểm tra, mô phỏng trên mô hình lý thuyết để xây dựng hệ 

thống thực với các đặc tính kỹ thuật và thông số phù hợp. 

Có khả năng xây dựng, tổ chức, điều hành các dự án về điện, tự động hóa. 

2.2 Kỹ năng mềm 

 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm 

chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 
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Biết cách trình bày, viết các văn bản kỹ thuật, văn bản chính và không chính thức, 

báo cáo, đề án…; Báo cáo bài thuyết trình bằng các phương tiện như máy tính, 

projector và các phần mềm có liên quan. Sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử 

khác nhau (tin nhắn, thư điện tử, trang web, hội thảo online …); 

Tổ chức công việc, điều hành công việc, làm việc theo nhóm và lãnh đạo nhóm. Biết 

các phương pháp để động viên đồng nghiệp; Biết duy trì và phát triển nhóm, phát 

triển cá nhân trong phạm vi nhóm. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm; 

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo; biết phân tích và giải quyết 

các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ khí, chuyên sâu ngành Cơ khí tự động 

hóa, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

 - Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa 

chữa các hệ thống điện, điện tử, cơ khí tự động. 

- Kỹ sư điện tự động hóa (Automation Engineer): vận hành bảo dưỡng sửa chữa 

các thiết bị và hệ thống tự động của các nhà máy, xí nghiệp... 

- Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist): phân tích nhu cầu về hệ thống 

điện, tự động hoá của các công ty, nhà máy. 

- Chỉ huy các dự án: thiết kế, xây lắp các hệ thống tự động và tham gia thi công các 

dự án đó. 

- Kỹ sư thiết kế (Designer): thiết kế các hệ thống tự động hóa cho nhà máy, xí 

nghiệp... 

- Kỹ sư lập trình ứng dụng (Programmer):  lập các chương trình điều khiển cho hệ 

vi xử lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

- Tư vấn (Consultant): cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham 

gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng… 

 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, khả năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, 

chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực Cơ khí Giao thông Vận tải, Cơ – Điện tử, 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, khả năng khai thác và ứng dụng vào thực tiễn; 

Tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ. 
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23. CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 

(NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1  Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng 

yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong cơ sở ngành xây dựng công trình 

thủy như kết cấu, thủy văn, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, công trình bến, 

công trình thủy công. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công công trình thủy; quản lí dự án 

xây dựng công trình thủy.  

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn. 

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 
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Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.  

 Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu; 

tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát công 

trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Sở xây dựng, Phòng/Khu quản lý đô 

thị; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có đủ nền tảng kiến thức và kĩ năng để tiếp tục các bậc học cao hơn như thạc sĩ, 

tiến sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủy và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan đến lĩnh vực xây dựng công trình. 
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24. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP  

(NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp 

ứng yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng dân dụng 

và công nghiệp như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, tài nguyên nước.    

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình; quản lí dự án. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm; 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 
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Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu 

thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát 

công trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Sở xây dựng, Phòng/Khu quản lý đô 

thị; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành xây dựng 

dân dụng và công nghiệp và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh liên quan. 
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25. CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM  

(NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp 

ứng yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng dân dụng 

và công nghiệp như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, tài nguyên nước.    

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình; quản lí dự án. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm; 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 
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Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu 

thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát 

công trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Sở xây dựng, Phòng/Khu quản lý đô 

thị; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành xây dựng 

dân dụng và công nghiệp và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh liên quan. 
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26. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 

(NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp 

ứng yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng cầu 

đường như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy văn, thủy lực. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình; quản lí các dự án 

liên quan. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 
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3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu 

thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát 

công trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Khu quản lý đô thị, Sở giao thông 

vận tải; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực xây dựng cầu đường và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan. 
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27. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ  

(NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp 

ứng yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng cầu 

đường như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy văn, thủy lực. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình; quản lí các dự án 

liên quan. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 
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3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu 

thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát 

công trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Khu quản lý đô thị, Sở giao thông 

vận tải; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực xây dựng cầu đường và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan. 

 



65 

28. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU HẦM  

(NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp 

ứng yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng cầu 

đường như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy văn, thủy lực. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình; quản lí các dự án 

liên quan. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 
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3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu 

thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát 

công trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Khu quản lý đô thị, Sở giao thông 

vận tải; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực xây dựng cầu đường và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan. 
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29. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY VÀ THỀM LỤC ĐỊA 

(NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY) 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp 

ứng yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng cầu 

đường như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy văn, thủy lực. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình; quản lí các dự án 

liên quan. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 
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3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu 

thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát 

công trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Khu quản lý đô thị, Sở giao thông 

vận tải; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực xây dựng cầu đường và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan. 
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30. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT – METRO  

(NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG) 

 

1. Kiến thức 

1.1  Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường 

lối cách mạng của 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 chương trình 

đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả 

năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có 

khả năng sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp 

ứng yêu cầu đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng đường sắt 

- metro như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy văn, thông tin tín 

hiệu  

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công công trình; quản lí dự án.  

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

tổ chức và làm việc theo nhóm. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình logic. 

3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công 
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nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và 

học tập suốt đời. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu 

thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát 

công trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công ty kiểm định; công 

ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án hạ tầng của Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam, Cục Đường sắt Việt Nam; các Ban Quản lý Đường sắt đô thị ở các tỉnh 

thành, các công ty Quản lý và khai thác Đường sắt có vốn đầu tư trong và ngoài 

nước; trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh 

vực xây dựng đường sắt – metro và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan. 
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31. CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

(NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG) 

  

1. Kiến thức 

1.1  Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sap, Plaxis. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu 

đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình giao thông vận tải; 

quản lý xây dựng và khai thác các công trình giao thông vận tải.  

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về việc lập qui hoạch phát triển GTVT trong khu vực: các công trình 

GTVT quốc gia và địa phương; các công trình GTVT theo chuyên ngành: đường bộ, 

giao thông đô thị, đường sắt và đường sắt đô thị, đường sông, cảng biển, sân bay… 

quản lý và triển khai thực hiện qui hoạch.  

Có kiến thức về việc lập dự án và thiết kế, phân tích và đánh giá dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông vận tải, với nhận thức toàn diện về các tác động kinh tế, 

môi trường, xã hội, an toàn của cộng đồng. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn.  

Có kỹ năng tổ chức điều tra, khảo sát giao thông, phân tích đánh giá giao thông và đề 

xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại; kỹ năng áp dụng các mô hình dự báo giao 

thông, vận dụng các mô hình toán tối ưu, áp dụng giao thông thông minh ITS trong 

các dự án phát triển giao thông. 
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2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ 

chức và làm việc theo nhóm. 

3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và học 

tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như: cán bộ chuyên môn quy hoạch và 

quản lý công trình giao thông, thiết kế và tư vấn dự án đầu tư GTVT, cán bộ quản lý 

dự án đầu tư xây dựng GTVT. 

Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở Ban Ngành, trong các cơ quan 

nghiên cứu phát triển GTVT, trong Ban quản lý dự án công trình giao thông, trong các 

công ty tư vấn thiết kế và công ty xây dựng GTVT, với vị trí là trực tiếp sản xuất hoặc 

quản lý điều hành. 

Trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Quy hoạch giao thông và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan. 
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32. CHUYÊN NGÀNH BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐƯỜNG THỦY 

(NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY) 

 

1. Kiến thức 

1.1  Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, SAP, AUTODESK 

LANDDESKTOP. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu 

đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức và biết cách phân tích số liệu trong các chuyên ngành bảo đảm an toàn 

đường thủy như thủy văn, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, đo đạc thành lập bản 

đồ biển,  công trình cảng, công trình đường thủy,  công trình bảo đảm an toàn đường 

thủy.  

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức về khảo sát, nạo vét tuyến luồng tàu, thiết kế, tổ chức thi công các công 

trình báo hiệu đường thủy; quản lí các dự án chỉnh trị sông.  

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong lĩnh vực 

chuyên môn. 

Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm trong thực tiễn để hình 

thành tư duy, lập luận cho bản thân. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ 

chức và làm việc theo nhóm 
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3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và học 

tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu; 

tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát công 

trình. 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám 

sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy 

trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty xí nghiệp khảo sát, tư vấn thiết kế; khu quản lý 

đường sông; các công ty trực thuộc Bảo đảm an toàn đường sông, Bảo đảm an toàn 

hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Cảng vụ hảng hải, các công ty tư vấn thiết kế 

công trình đường thủy, công ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng xây dựng; 

trợ giảng ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

an toàn đường thủy và các chuyên ngành liên quan khác. 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực liên 

quan. 
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32. NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

 

1. Kiến thức 

1.1  Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo. 

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả 

năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật. 

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, SAP, AUTODESK 

LANDDESKTOP. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu 

đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Có kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong 

lĩnh vực môi trường để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ 

cao hơn và biết cách phân tích số liệu trong các chuyên ngành môi trường.  

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường;  

- Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc 

phức tạp;  

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên 

quan đến lĩnh vực được đào tạo; 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

-  Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết 

và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;  

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập 

thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn 

đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực môi trường;  

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và 
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vùng miền; 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay 

bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực môi 

trường;  

- Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến 

công việc chuyên môn; 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ 

chức và làm việc theo nhóm 

3. Thái độ, hành vi 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.  

Nhận thức được về sự cần thiết của việc liên tục cập nhật và bổ sung kiến thức và học 

tập suốt đời. 

4. Sức khỏe: 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

-  Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong các 

lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, thuộc các cơ quan quản lý nhà nước 

và các đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm 

kỹ thuật, công nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu 

công nghiệp, Ban Quản Lý các dự án về giao thông (tàu điện ngầm, xe buýt nhanh, 

hầm, cầu, các dự án về đường thủy …), Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí 

nghiệp...và các dự án xây dựng cơ bản...; 

- Quản lý, tư vấn, thiết kế, cho các dự án, đặc biệt là các dự án về giao thông trong 

lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, giám sát chất lượng môi trường 

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực môi trường; 

- Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tại các 

trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; 

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu 

vào trong thực tiễn ở lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên phục vụ sự phát triển bền vững tại các Viện nghiên cứu, các trung tâm và 

cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học… 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Môi trường, Hóa sinh và các chuyên ngành liên quan khác. 
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PHẦN II 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
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1. CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo.  

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán hoc̣ và khoa hoc̣ tư ̣nhiên để có thể 

tiếp thu các kiến thức đào taọ chuyên ngành và khả năng hoc̣ tâp̣ ở trình đô ̣cao hơn.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có 

thể sử duṇg các phần mềm chuyên ngành hàng hải. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu 

đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải. 

1.2 Kiến thức ngành 

Có kiến thức cơ bản về luâṭ, kiến thức về môi trường, nắm các vấn đề cơ bản của các 

Công ước và quy điṇh của quốc tế, quốc gia có liên quan đến biển và hoaṭ đôṇg hàng 

hải, có kiến thức cơ bản về bảo hiểm hàng hải. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Có khả năng vâṇ hành các hê ̣ thống, trang thiết bi ̣ hàng hải bố trí trên tàu thủy môṭ 

cách an toàn;  

Sử duṇg môṭ số phần mềm chuyên ngành hàng hải v.v. 

Có khả năng dâñ tàu theo tuyến đường an toàn và kinh tế;  

Tính toán ổn điṇh tàu thủy và phương pháp chất xếp, bảo quản, vâṇ chuyển hàng hóa 

bằng đường biển; 

Đoc̣, hiểu các Công ước, các quy điṇh của quốc tế, quốc gia trong hoaṭ đôṇg hàng hải 

và bảo vê ̣môi trường; 

Có khả năng áp duṇg hê ̣thống quản lý an toàn trên tàu biển và taị các công ty VTB; 

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hàng hải trong công viêc̣ chuyên môn; 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiêṃ công dân, có thái đô ̣ và đaọ đức nghề nghiêp̣ đúng đắn, yêu 
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nghề, có ý thức kỷ luâṭ và tác phong công nghiêp̣. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Si ̃quan hàng hải mức vâṇ hành, sau môṭ thời gian đi biển đươc̣ quy điṇh bởi luâṭ nước 

sử duṇg  lao đôṇg; 

Có thể làm viêc̣ ở các công ty Bảo hiểm, Giám điṇh hàng hải, Cảng vu,̣ Hoa tiêu, các 

cơ quan thuôc̣ Cuc̣ hàng hải, các công ty VTB, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải, 

Bảo vê ̣môi trường biển. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tiếp tuc̣ câp̣ nhâṭ kiến thức để trở thành Sy ̃quan quản lý trên tàu biển theo quy điṇh 

của Cuc̣ hàng hải VN và Công ước Quốc tế về huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca 

cho thuyền viên (STCW 78/95); 

Tiếp tuc̣ hoc̣ tâp̣ liên thông lên trình đô ̣đaị hoc̣.  
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2. CHUYÊN NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo.  

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu 

các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có 

thể sử duṇg các phần mềm ứng dụng chuyên ngành tùy theo từng giai đoạn. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra có khả năng đọc 

hiểu một số tài liệu chuyên ngành kỹ thuật máy tàu thủy, đáp ứng yêu cầu đoc̣, viết, 

nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành thông thường. 

1.2 Kiến thức ngành 

Có kiến thức về động cơ diesel tàu thủy và hệ động lực diesel công suất vừa lai chân 

vịt tàu thuỷ. 

Có kiến thức về vận hành, khai thác, bảo dưỡng động cơ, các máy và thiết bị phụ 

trong hệ động lực tàu thuỷ và các thiết bị phụ trên boong;  

Có kiến thức cơ bản về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, các máy điện và 

trang thiết bị điện trên tàu.  

Có kiến thức về khai thác, bảo dưỡng các thiết bị tự động cơ bản hệ động lực. 

2. Kỹ năng 

2.1  Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng vận hành, khai thác tối ưu máy tàu thuỷ công suất vừa (dưới 3.000KW).  

Có kỹ năng cơ bản trong bảo trì / sửa chữa các máy móc, trang thiết bị thuộc hệ động 

lực tàu thuỷ. 

Có kỹ năng ban đầu trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng nhỏ ở các trạm 

phát điện, các động cơ điện và các thiết bị điện khác trên tàu. 

Có kỹ năng quản lý các trang thiết bị trong buồng máy.  

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng quản lý/làm việc theo nhóm với các sỹ quan và thuyền viên thuộc buồng 

máy và trên tàu. 

3. Thái độ, hành vi 
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Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;  

Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn.  

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp  

Có thể vận hành khai thác hệ thống động lực trên tất cả các phương tiện vận tải thủy, 

phương tiện dịch vụ dầu khí, ở các trạm phát điện tại các khu công nghiệp. 

Có thể làm công tác quản lý kỹ thuật ở các công ty vận tải biển nước ngoài và trong 

nước, ở các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có thể thi lấy “Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mức sỹ quan máy vận hành” 

theo chuẩn quốc tế.  

Tuân theo quy định của Cục hàng hải, có thể học và dự thi quốc gia lấy “Giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn mức sỹ quan máy quản lý” hạng dưới 3.000KW theo 

chuẩn quốc tế.  

Có thể dự học Khóa nâng cao ngành máy để có đủ điều kiện dự thi lấy “Giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn mức sỹ quan máy quản lý” hạng từ 3.000KW trở lên theo 

chuẩn quốc tế.  

Có thể tiếp tục học tập khóa Liên thông từ cao đẳng để lấy bằng Đại học chuyên 

ngành Khai thác máy tàu thủy. 
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3. CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

 

1. Kiến thức 

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo.  

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về về khoa học tự nhiên, chú trọng vào Toán 

học là nền tảng cho ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.  

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(400 điểm TOEIC, IELTS 3.5 điểm hoặc tương đương). Có kiến thức cơ bản về tiếng 

Anh chuyên ngành CNTT đủ để đáp ứng được các nhu cầu tự học, nghiêu cứu, tiếp 

cận công nghệ mới và làm việc. 

1.2. Kiến thức ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở CNTT như: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ 

liệu và thuật giải, Kiến trúc máy tính, Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Mạng máy tính, … 

là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận nhanh 

với các công nghệ mới. 

Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu xã hội, thì trường lao động về công 

nghệ thông tin như: Hệ thống thông tin quản lý, phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế 

quản trị mạng, thiết kế ứng dụng Web,.. Nắm vững các công nghệ lập trình Visual 

Basic, Java, Webs, SQL Server,.. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng chuyên môn 

Có kỹ năng xây dựng, phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin và mạng máy 

tính nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học,.. 

Có khả năng tham gia quản lý, triển khai các dự án phần mềm, có khả năng áp dụng 

các qui trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Có khả năng lắp ráp, sửa chữa, cài đặt, bảo trì máy tính và các thiết bị tin học thông 

dụng. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin trên Internet, khả năng làm việc trên mạng. 
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3. Thái độ, hành vi 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;  

Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn.  

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành 

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp  

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận được công việc quản trị hệ thống thông 

tin và hệ thống mạng máy tính nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học. 

Có thể làm việc như các lập trình viên tại các công ty phát triển, gia công phần mềm, 

thiết kế web.  

Có thể đảm nhận các công việc quản lý, vận hành, sửa chữa, lắp ráp, bảo trì thiết bị tin 

học tại các doanh nghiệp, cơ quan, trường học. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có thể học tiếp lên trình độ đại học và các trình độ cao hơn ở trong nước và nước 

ngoài. 
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4. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo.  

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế 

như : xác suất và thống kê, phương pháp toán trong quản lý kinh tế,… để đáp ứng việc 

tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Excel, Access, Powerpoint, và các phần 

mềm chuyên ngành. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(400 điểm TOEIC, IELTS 3.5 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu 

đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành để tra cứu tài liệu và giao dịch thông 

thường. 

1.2 Kiến thức ngành 

Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, luật kinh tế. 

Có kiến thức cơ sở chuyên ngành kinh tế vận tải biển, bao gồm: hàng hóa vận tải, địa 

lý vận tải thủy, thủy văn công trình cảng, thiết bị xếp dỡ, lý thuyết tàu, đại cương hàng 

hải. 

Có kiến thức chuyên sâu về : kinh tế vận tải biển, quản trị nhân sự, luật vận tải, quản 

lý khai thác cảng,  quản lý khai thác đội tàu, đại lý tàu biển, giao nhận vận tải, nghiệp 

vụ tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp vận tải. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, điều hành: công tác xếp dỡ tại cảng biển, khai thác 

tàu tại các công ty vận tải, hoạt động sản xuất và dịch vụ tại các doanh nghiệp khác 

trong ngành vận tải và thương mại. 

Có khả năng tính toán kinh tế kỹ thuật thiết kế xây dựng cảng, qui hoạch kho bãi, thiết 

lập sơ đồ công nghệ xếp dỡ hàng hoá, tính toán khả năng thông qua của cảng biển; lập 

phương án và tính toán hiệu quả kinh tế trong việc khai thác tàu, biện luận kinh tế kỹ 

thuật bổ sung đội tàu chuyên chở tại các công ty vận tải biển. 

Thực hành nghiệp vụ về đại lý tàu biển, giao nhận vận tải, hợp đồng vận chuyển. 
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Thực hành nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp; lập và phân tích các báo cáo tài 

chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 

ngành vận tải và thương mại. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin trên mạng. 

3. Thái độ 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp 

 Có thể công tác tại các cảng, công ty vận tải biển, các doanh nghiệp dịch vụ vận tải 

(đại lý tàu, môi giới hàng hải, giao nhận vận tải, công ty xuất nhập khẩu…). 

 Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn là: kế hoạch, khai thác, thương vụ, đại 

lý, lao động - tiền lương, kế toán v.v. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có thể học tiếp lên trình độ đại học và các trình độ cao hơn ở trong nước và nước 

ngoài ở các lĩnh vực: tổ chức và quản lý vận tải, quản trị kinh doanh. 
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5. CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ Ô TÔ 

 

1. Kiến thức 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc. 

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối 

cách mạng của 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 chương trình đào tạo.  

Khoa học cơ bản: Có kiến thức Giáo dục đại cương, Cơ sở ngành và Chuyên ngành 

theo yêu cầu đối với Chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng kỹ thuật ngành Cơ khí ô 

tô (Cơ khí động lực) để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và 

khả năng học tập ở trình độ cao hơn.  

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Sử 

dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Excel, Access, Powerpoint, và các phần 

mềm chuyên ngành. 

Ngoại ngữ: Có trình đô ̣tiếng Anh cơ bản bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(400 điểm TOEIC, IELTS 3.5 điểm hoặc tương đương). Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu 

đoc̣, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành để tra cứu tài liệu và giao dịch thông 

thường. 

1.2 Kiến thức ngành 

Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu, nhóm cơ cấu chủ yếu hệ 

thống động lực, hệ thống truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thủy lực, 

truyền động khí nén và truyền động phức hợp. Có kỹ năng cơ bản trong lập quy trình 

công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa và bảo trì các hệ thống cơ khí. 

Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống : động cơ, truyền lực, 

điện - tự động điều khiển, phanh, lái, treo và xác - xi ô tô. Các phương pháp tính toán, 

thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết, các hệ thống của ô tô. 

Có kiến thức về khai thác, sửa chữa, bảo trì và kiểm tra chẩn đoán kỹ thuật ô tô.  

Có kiến thức cơ bản về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng chuyên môn 

Biết lập luận phân tích và giải quyết vấn đề cơ bản về kỹ thuật. 

Có Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;  

Biết vận hành, thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế, cải tiến các hệ thống của ô tô để nâng cao hiệu quả sử dụng; khai 

thác được các thiết bị kiểm định, chẩn đoán kỹ thuật ô tô; có thể làm việc trong lĩnh 
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vực kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô. 

2.2 Kỹ năng mềm 

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, 

xử lý các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành. 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt 

các nguồn tài nguyên thông tin trên mạng. 

3. Thái độ 

Có ý thức trách nhiệm công dân; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; 

Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc; 

Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; 

Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

4. Sức khỏe 

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành. 

5. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp 

Đảm nhận các công việc kỹ thuật: kỹ thuật viên, tổ trưởng, trưởng nhóm sản xuất tại 

các nhà máy, các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, chế tạo phụ tùng ô tô, các cơ sở sữa 

chữa, bảo dưỡng ô tô, các cơ sở kinh doanh ô tô và phụ tùng. Quản lý kỹ thuật đội xe. 

Làm việc trong các dây chuyền đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

các cơ quan Nhà nước về GTVT, các doanh nghiệp bảo hiểm.  

Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực về 

kỹ thuật ô tô; 4.  Giảng dạy các môn học chuyên môn ở các trường Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề các chuyên ngành liên quan 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp thu nhanh các công nghệ mới. 

Tiếp tục học ở trình độ đại học và sau đại học. 

 


