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BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Tên chƣơng trình : Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện và Điện tử 

Trình độ đào tạo  : Đại học   

Ngành đào tạo     : Công nghệ Kỹ thuật Điện và Điện tử 

Loại hình đào tạo : Chính quy 

(Ban hành tại quyết định số ........./ĐHKTKTCN ngày ..... / ..... / 2011 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp) 

1. Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo ngƣời học phát triển một cách toàn diện:  

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, 

có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

- Sau khi tốt nghiệp, ngƣời kỹ sƣ công nghệ phải nắm vững kiến thức chuyên môn, 

kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các 

vấn đề chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, cụ thể là: 

 Về kiến thức: 

o Nắm đƣợc kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học. 

o Nắm đƣợc kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện tử, hình học - vẽ kỹ thuật, cơ 

kỹ thuật, tổ chức quản lý, khí cụ điện, máy điện, mạch điện, đo lƣờng điện 

và thiết bị đo, truyền động điện, hệ thống điều khiển tự động, kỹ thuật số, 

kỹ thuật cảm biến, kỹ thuật truyền số liệu và mạng .... 

o Nắm vững kiến thức chuyên môn ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 

về thiết bị điện- điện tử, ứng dụng kỹ thuật máy tính, trƣờng và sóng, 

truyền thông, xử lý tín hiệu, điện tử công suất,…. 

 Về kỹ năng thực hành: 
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o Có kiến thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ điện – điện tử. 

o Nắm vững các phần cơ bản của kỹ thuật điện – điện tử. 

o Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị điện – điện tử. 

o Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo thiết bị điện – điện tử và chuyển 

giao công nghệ. 

o Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu 

công việc. 

o Có khả năng tổ chức và triển khai bào trì, cải tiến, nâng cấp các hệ thống 

điện – điện tử. 

o Có kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của 

ngành Điện – Điện tử.  

o Có khả năng tiếp thu và phát triển công nghệ mới, khả năng làm việc tập 

thể và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.  

o Ngƣời kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật điện-điện tử vừa là cán bộ quản lý kỹ 

thuật công nghệ vừa trực tiếp sản xuất trên một số công đoạn của dây 

chuyền công nghệ đòi hỏi có kỹ thuật cao ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

phù hợp với ngành đào tạo. 

 Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp chuyên ngành có thể đảm nhiệm các công 

việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu. 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 141 tín chỉ (chƣa kể 165 tiết giáo dục quốc phòng 

và 5 đvht giáo dục thể chất) 

 Trong đó: 

 Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng: 50 tín chỉ 

(Chƣa kể 165 tiết giáo dục quốc phòng; 5 đvht giáo dục thể chất) 

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                                          81  tín chỉ 

o Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành:             21 tín chỉ 

o Kiến thức ngành, chuyên ngành (Phần lý thuyết):                         34 tín chỉ 

o Kiến thức ngành, chuyên ngành (Thực hành, thực tập, ĐAMH):  18 tín chỉ  

o Khoá luận tốt nghiệp (Đồ án hoặc Luận văn tốt nghiệp): 08 tín chỉ 

 Các học phần nâng cao:               10 tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tƣơng đƣơng. 

http://huongnghiep.vn/tag/k%e1%bb%b9-nang
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5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:  

- Đào tạo theo học chế tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Theo quyết định số 674/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

6. Thang điểm: 4  

7. Nội dung chƣơng trình : 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương (50 tín chỉ, chƣa kể 165 tiết giáo dục quốc phòng 

và 5 đvht giáo dục thể chất) 

Mã    

học 

phần 

Học phần 
Tổ môn  

thực hiện 

Số 

tín chỉ 

Kết cấu 

học phần 

Ghi 

chú 

 7.1.1. Lý luận chính trị 10   

 1. Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin  Mác-Lênin 5 5(54,21,6)/13  

 2. Đƣờng lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt 

Nam  

Mác-Lênin 
3 

3(39,12,4)/13  

 3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Mác-Lênin 2 2(21,9,3)/10  

 7.1.2. Khoa học xã hội 2   

 1. Pháp luật đại cƣơng Mác-Lênin 2 2(26,8,3)/12  

 7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật 0   

 7.1.4. Ngoại ngữ 12   

 1. Anh văn 2 Ngoại ngữ 3 2(26,8,3)/12  

 2. Anh văn 3 Ngoại ngữ 3 2(26,8,3)/12  

 3. Anh văn 4 Ngoại ngữ 3 2(26,8,3)/12  

 4. Anh văn 5 Ngoại ngữ 3 2(26,8,3)/12  

 7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ 

- Môi trƣờng 

12 (20)   

 1. Nhập môn tin học CNTT 4 4(52,16,6)/12  

 2. Toán cao cấp 1 KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 3. Toán cao cấp 2 KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 4. Toán cao cấp 3 KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 5. Toán chuyên đề 1: Xác suất - Thống kê  KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 6. Toán chuyên đề 4: Qui hoạch tuyến tính KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 7. Vật lý 1 KHCB 4 4(52,16,6)/12  

 8. Hóa học 1 KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 Các học phần tự chọn  8 (6)   



 4 

Mã    

học 

phần 

Học phần 
Tổ môn  

thực hiện 

Số 

tín chỉ 

Kết cấu 

học phần 

Ghi 

chú 

 1. Tâm lý học đại cƣơng KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 2. Nhập môn logic học KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 3. Môi trƣờng và con ngƣời KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 4. Nhập môn xã hội học KTCS 2 2(26,8,3)/12  

 5. Lịch sử các học thuyết kinh tế Mác-Lênin 2 2(26,8,3)/12  

 6. Lịch sử triết học Mác-Lênin 2 2(26,8,3)/12  

 7. Văn hoá kinh doanh QTKD 2 2(26,8,3)/12  

 8. Nhập môn quản trị học QTKD 2 2(26,8,3)/12  

 9. Hóa học 2 KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 10. Toán chuyên đề 2 KHCB 2 2(26,8,3)/12  

 7.1.6. Giáo dục thể chất GDTC-QP 5 đvht   

 7.1.7. Giáo dục quốc phòng - an ninh GDTC-QP 165 tiết   

 7.2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp  (83 tín chỉ) 

CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT (55 tín chỉ) 

Mã     

học 

phần 

Học phần 
Tổ môn  

thực hiện 

Số 

tín chỉ 

Kết cấu 

học phần 
Ghi chú 

 7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 21   

 1. Vật liệu điện - điện tử Điện 2 2 (26, 8, 3)/12  

 2. Vẽ kỹ thuật Cơ khí 2 2 (26, 8, 3)/12  

 3. Ngôn ngữ lập trình C  Điện tử 2 2 (26, 8, 3)/12  

 4. An toàn ngành kỹ thuật điện, điện 

tử 

Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 5. Mạch điện  Điện 3 3(39, 12, 4)/13  

 6. Kỹ thuật mạch điện tử Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 7. Đo lƣờng điện tử Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 8. Đo lƣờng - cảm biến Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 9. Lý thuyết điều khiển tự động Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 10. Kỹ thuật số Điện tử 2 2 (26, 8, 3)/12  

 7.2.2. Kiến thức ngành (chính) 34   

 7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành (chính) 26   

 1. 1.  Điện tử công suất  Điện  2 2 (26, 8, 3)/12  

 2. 2.  Truyền động điện Điện 2 2 (26, 8, 3)/12  
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Mã     

học 

phần 

Học phần 
Tổ môn  

thực hiện 

Số 

tín chỉ 

Kết cấu 

học phần 
Ghi chú 

 3. 3. Lý thuyết tín hiệu Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 4. 4. Kỹ thuật truyền số liệu Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 5. 5. Thiết bị điện – điện tử công 

nghiệp 

Điện 2 2 (26, 8, 3)/12  

 6. 6. Điều khiển lập trình 1 Điện  2 2(26, 8, 3)/12  

 7. Vi xử lý 1 Điện Tử 2     2(26, 8, 3)/12  

 8. Giải tích mạch trên máy tính Điện Tử 2     2(26, 8, 3)/12  

 9.  Kỹ thuật PLD&ASIC Điện tử 2  2(26, 8, 3)/12  

 10. Cấu trúc máy tính và giao diện  Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 11.  Kü thuËt audio vµ video (t¬ng 
tù) 

Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 12.  Điều khiển khí nén Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 13. Giải tích mạng và mô phỏng máy 

tính 

Điện 2 
2(26, 8, 3)/12 

 

      

 7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của 

ngành (chính) 

 8   

 7.2.2.2.1. Kiến thức chuyên sâu 

ngành Điện – Điện Tử 

    

 Các học phần bắt buộc  4   

 14. Vi xử lý 2 Điện Tử 2     2(26, 8, 3)/12  

 15.  Điều khiển lập trình 2 Điện 2    2(26, 8, 3)/12  

 Các học phần tự chọn  4   

 1.   Kỹ thuật nhiệt Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 2. Thiết kế logic mạch số Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 3.  Kỹ thuật xung Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 4.   Vẽ điện – điện tử Điện 

Điện Tử 

2 2(26, 8, 3)/12  

 5.  Tổ chức quản lý ngành điện – 

điện tử 

Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 7.2.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu 

ngành Điện Tự Động Hóa 

    

 Các học phần bắt buộc  4   

 16.  Điều chỉnh tự động truyền động 

điện  

Điện  2 2(26, 8, 3)/12  

 17. Chuyên đề: Hệ thống thông tin 

công nghiệp 

Điện 2 2(26, 8, 3)/12  



 6 

Mã     

học 

phần 

Học phần 
Tổ môn  

thực hiện 

Số 

tín chỉ 

Kết cấu 

học phần 
Ghi chú 

 Các học phần tự chọn  4   

 1. Tin ứng dụng ngành Điện Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 2.  Trang bị điện Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 3.  Nhập môn điều khiển mờ và 

mạng nơron 

Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 4.  Điều khiển quá trình 2 Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 5.  Kü thuËt audio vµ video (sè) Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 6.  Robot công nghiệp Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 7.  Thiết kế logic mạch số Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 8.  Điều khiển thông minh Điện 2 2(26, 8, 3)/12  

 9.  Vi xử lý 2 Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 7.2.2.2.3. Kiến thức chuyên sâu 

ngành Điện Tử Truyền Thông 

  
 

 

 Các học phần bắt buộc  4   

 16. Kỹ thuật chuyển mạch Điện tử 2 2 (26, 8, 3)/12  

 17. Kü thuËt audio vµ video (sè) Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 Các học phần tự chọn  4   

 18.  Xử lý tín hiệu số  Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 19. Thông tin di  động Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 20. Thông tin quang Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 21. Hệ thống viễn thông  Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 22.  Vi xử lý 2 Điện tử 2 2(26, 8, 3)/12  

 7.2.3. Kiến thức ngành thứ 2     

 7.2.4. Kiến thức bổ trợ tự do  4   

CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP,  ĐỒ ÁN MÔN HỌC, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

Mã     

học phần 
Học phần 

Tổ môn  

thực hiện 

Số 

tín chỉ 
Số tuần 

 7.2.5. Thực tập nghề nghiệp, đồ án môn học 18 27 

 7.2.5.1. Phần thực tập cơ sở ngành 9 13.5 

 1. Thực tập 1: Điện cơ bản Điện 1 1.5 

 2. Thực tập 2: Đo lƣờng điện tử Điện tử 1 1.5 

 3. Thực tập 3: Kỹ thuật mạch điện 

tử 
Điện tử 

1 1.5 

 4. Thực tập 4: Kỹ thuật số Điện tử 2 3 
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 5. Thực tập 5: Đo lƣờng cảm biến Điện  1 1.5 

 6. Thực tập 6: Điện tử công suất Điện 2 3 

 7. Đồ án cơ sở Điện-

Điện Tử 
1 1.5 

 7.2.5.2. Phần thực tập chuyên sâu của ngành   

 7.2.5.2.1. Phần thực hành chuyên sâu ngành 

Điện – Điện Tử 
  

 Các học phần bắt buộc 4 6 

 1. Thực tập 7: Vi xử lý Điện tử 1 1.5 

 2. Thực tập 8:  Kỹ thuật 

PLD&ASIC 
Điện tử 

2 3 

 3. Đồ án chuyên ngành Điện – 

Điện Tử 

Điện-

Điện Tử 
1 

1.5 

 Các học phần tự chọn  2  

 1. Thực tập 9: Điều khiển khí 

nén 

Điện  2 3 

 2. Thực tập 10: Thiết kế logic 

mạch số 

Điện tử 2 3 

 3.  Thực tập 11: Truyền động 

điện 

Điện  2 3 

 4.  Thực tập 12: Ngôn ngữ lập 

trình C 

Điện tử 2 3 

 7.2.5.2.2.Phần thực hành chuyên sâu 

ngành Điện tự động hóa 
   

 Các học phần bắt buộc  4 6 

 1.  Thực tập 7:  Điều khiển lập 

trình 1 

Điện  1 1.5 

 2.  Thực tập 8 : Điều khiển khí nén Điện  2 3 

 3.  Đồ án chuyên ngành Điện Tự 

Động hóa 

Điện  1 1.5 

 Các học phần tự chọn   2  2 

 1. Thực tập 9: Các mạch điện cơ 

bản 

Điện  2 3 

 2. Thực tập 10: Tin ứng dụng 

ngành điện tự động hóa 

Điện  2 3 

 3. Thực tập 11: Thiết bị điện – 

điện tử công nghiệp 

Điện  2 3 

 4. Thực tập 12:  Điều khiển lập 

trình 2 

Điện  2 3 

 7.2.5.2.3.Phần thực hành chuyên sâu 

ngành Điện Tử Truyền Thông 
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 Các học phần bắt buộc  4 6 

 1. Thực tập 7: Kü thuËt audio vµ 

video  

Điện tử 2 1.5 

 2. Thực tập 8: Vi xử lý Điện tử 2 2 

 3.  Đồ án chuyên ngành Điện Tử 

Truyền Thông 

Điện  tử 1 1.5 

 Các học phần tự chọn 2 2 

 1.  Thực tập 9: Thiết kế logic 

mạch số 

Điện tử 2 3 

 2. Thực tập 10: Ngôn ngữ lập 

trình C 

Điện tử 2 3 

 3. Thực tập 11: Thông tin quang Điện tử 2 3 

 4. Thực tập 12: Kỹ thuật PLD 

và ASIC 

Điện tử 2 3 

 7.2.5.3. Thực tập cuối khoá  3 5 

 7.2.6. Đồ án hoặc luận văn tốt nghiệp 8  

CÁC HỌC PHẦN NÂNG CAO 

Mã     

học 

phần 

Học phần 
Tổ môn  

thực hiện 

Số 

tín chỉ 
Ghi chú 

 Anh văn nâng cao 3 Ngoại ngữ 4  

 Anh văn nâng cao 4 Ngoại ngữ 4  

 Thực tập nghề nâng cao  Điện 2  

8. Kế hoạch giảng dạy: 

8.1. Điều kiện học 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Học phần 

tiên quyết 

Học phần 

học trƣớc 

Học phần 

song hành 

 Kỹ thuật mạch điện tử Toán cao cấp, 

vật lý 

Toán cao cấp, 

vật lý 

 

 An toàn ngành kỹ thuật 

điện-điện tử 

Toán,Vật lý, Hoá 

học 

  

 Vật liệu điện-điện tử Vật lý Vật lý  

 Mạch điện Toán cao cấp, 

vật lý,  

Toán cao cấp, 

vật lý,  

 

 Ngôn ngữ lập trình C Tin Đại Cƣơng Tin Đại Cƣơng  

 Khí cụ điện Toán cao cấp, Toán cao cấp,  
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vật lý vật lý 

 Máy điện Toán cao cấp, 

vật lý, Mạch điện  

Toán cao cấp, 

vật lý, Mạch điện  

 

 Lý thuyết điều khiển tự 

động  
Toán cao cấp, 

vật lý 

Toán cao cấp, 

vật lý 

 

 Truyền động điện Mạch điện  

Máy điện 

Mạch điện  

Máy điện 

Đồ án học 

phần 2 

 Kỹ thuật số Toán cao cấp Toán cao cấp  

 Đồ án học phần 1  Mạch điện  

Máy điện 

Mạch điện  

Máy điện 

 

 Đo lƣờng - cảm biến Khí cụ điện Khí cụ điện  

 Cung cấp điện Toán cao cấp Toán cao cấp  

 Đồ án học phần 2 Điên tử số Điên tử số  

 Xử lý tín hiệu số Toán cao cấp Toán cao cấp  

 Điều khiển số Toán cao cấp Lý thuyết điều tự 

động 

 

 Cơ sở truyền tin Toán xác suất 

thống kê 

Toán xác suất 

thống kê 

 

 Kỹ thuật vi xử lý  Kỹ thuật số Kỹ thuật số  

 Điện tử công suất  Điện tử cơ bản  Điện tử cơ bản   

 Điều khiển khí nén Khí cụ điện Khí cụ điện  

 Điều khiển lập trình 1 Nhập môn tin 

học 

Nhập môn tin 

học 

 

 Điều khiển lập trình 2 Điều khiển lập 

trình 1 

Điều khiển lập 

trình 1 

 

 Hệ thống thông tin công 

nghiệp 
Đo lƣờng - cảm 

biến 

Đo lƣờng - cảm 

biến.  

 

 Trang bị điện Khí cụ điện, đo 

lƣờng cảm biến 

Khí cụ điện, đo 

lƣờng cảm biến 

 

 Đo lƣờng điện tử Vật lý, toán cao 

cấp, kỹ thuật 

điện tử 

Vật lý, toán cao 

cấp, kỹ thuật 

điện tử 

 

 Kỹ thuật truyền số liệu 

và mạng 
Cơ sở lý thuyết 

truyền tin 

Cơ sở lý thuyết 

truyền tin 
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 Mô hình hoá Tin ứng dụng 

ngành kỹ thuật 

điện 

Tin ứng dụng 

ngành kỹ thuật 

điện 

 

 Thiết kế logic mạch số Kỹ thuật số Kỹ thuật số  

 Lý thuyết điều khiển 

mờ 
Toán cao cấp Toán cao cấp  

 Thiết bị điện – điện tử 

công nghiệp 
Toán cao cấp, 

vật lý 

Toán cao cấp  

 Cấu trúc máy tính Vi xử lý, Kỹ 

thuật số 

Vi xử lý, Kỹ 

thuật số 

 

 Công nghệ vi mạch  Vi xử lý Vi xử lý  

 Mô hình hoá Tin ứng dụng Tin ứng dụng  

 Vi xử lý 2 Vi xử lý Vi xử lý  

 Kỹ thuật PLD và ASIC Kỹ thuật số Kỹ thuật số  

 Kỹ thuật audio và 

video(số) 
Kỹ thuật audio 

và video(tƣơng 

tự) 

Kỹ thuật audio 

và video(tƣơng 

tự) 

 

 Kỹ thuật audio và 

video(tƣơng tự) 
Vật lý đại cƣơng Vật lý đại cƣơng  

 Kỹ thuật truyền số liệu Cơ sở lý thuyết 

truyền tin 

Cơ sở lý thuyết 

truyền tin 

 

 Thực tập 1: Điện cơ bản Khí cụ điện, Máy 

điện; đo lƣờng 

cảm biến 

Khí cụ điện, Máy 

điện; đo lƣờng c 

biến 

 

 Thực tập 2: Đo lƣờng 

điện tử 

Đo lƣờng điện tử Đo lƣờng điện tử  

 Thực tập 3: Kỹ thuật 

mạch điện tử 

Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử   

 Thực tập 4: Kỹ thuật số Kỹ thuật số Kỹ thuật số  

 Thực tập 5: Đo lƣờng 

cảm biến  

Đo lƣờng cảm 

biến 
Đo lƣờng cảm 

biến 

 

 Thực tập 6: Vi xử lý Kỹ thuật vi xử lý Kỹ thuật vi xử lý  

 Thực tập 7:  Điều khiển 

lập trình 

Điều khiển lập 

trình 
Điều khiển lập 

trình 

 

 Thực tập 8: Điện tử 

công suất 

Điện tử công 

suất, điện tử cơ 

bản  

Điện tử công 

suất, điện tử cơ 
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bản 

 Thực tập 9: Truyền 

động điện 

Truyền động 

điện 
Truyền động 

điện 

 

 Thực tập 10: Thiết bị 

điện – điện tử 

Thiết bị điện – 

điện tử 

Thiết bị điện – 

điện tử 
 

 Thực tập 11: Các mạch 

điện cơ bản 

Trang bị điện Trang bị điện  

  Thực tập 12: Điều 

khiển khí nén 

Điều khiển khí 

nén 
Điều khiển khí 

nén 

 

 Thực tập 13: Thiết kế 

logic mạch số 

Thiết kế logic 

mạch số 
Thiết kế logic 

mạch số 

 

 Thực tập 14: Kü thuËt 

audio vµ video 

Kü thuËt audio 
vµ video 

Kü thuËt audio 

vµ video 

 

 Thực tập 15: Kỹ thuật 

PLD&ASIC 

Kỹ thuật 

PLD&ASIC 
Kỹ thuật 

PLD&ASIC 

 

 Thực tập 16: Ngôn 

ngữ lập trình C 

Ngôn ngữ lập 

trình C 
Ngôn ngữ lập 

trình C 

 

Ghi chú: Khái niệm các loại học phần:  

1. Học phần bắt buộc và học phần tự chọn. 

a) Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu 

của mỗi chƣơng trình và bắt buộc sinh viên phải tích luỹ. 

b) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, 

nhƣng sinh viên đƣợc tự chọn theo hƣớng dẫn của trƣờng nhằm đa dạng hoá hƣớng 

chuyên môn hoặc đƣợc tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho mỗi chƣơng 

trình. 

c) Hoạt động học tập giảng dạy của mỗi học phần bao gồm một hay kết hợp một số 

trong các hình thức sau: 

- Giảng dạy lý thuyết;  

- Hƣớng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, bài tập;  

- Hƣớng dẫn thực tập, thực tập tốt nghiệp;  

- Hƣớng dẫn đồ án, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp ...  

Mỗi học phần đều có đề cƣơng chi tiết thể hiện các nội dung: giới thiệu tóm tắt học 

phần, các học phần tiên quyết, học phần song hành, học phần học trƣớc, cách đánh giá 

học phần, nội dung chính các chƣơng mục, các giáo trình, tài liệu tham khảo... Đề cƣơng 
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chi tiết đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt, công bố cùng chƣơng trình và đƣợc giáo viên giới 

thiệu cho sinh viên trong buổi học đầu tiên của học phần. 

2. Học phần tương đương và học phần thay thế 

a) Học phần tƣơng đƣơng là một hay một nhóm học phần thuộc chƣơng trình đào tạo 

của một khóa, ngành khác đang tổ chức đào tạo tại trƣờng đƣợc phép tích lũy để thay 

cho một học phần hay một nhóm học phần trong chƣơng trình của ngành đào tạo. 

b) Học phần thay thế đƣợc sử dụng khi một học phần có trong chƣơng trình đào tạo 

nhƣng nay không còn tổ chức giảng dạy nữa và đƣợc thay thế bằng một học phần khác 

đang còn tổ chức giảng dạy. 

Các học phần hay nhóm học phần tƣơng đƣơng hoặc thay thế do khoa quản lý 

chuyên môn đề xuất và là các phần bổ sung cho chƣơng trình đào tạo trong quá trình 

thực hiện. Học phần tƣơng đƣơng hoặc thay thế đƣợc áp dụng cho tất cả các khóa, các 

ngành hoặc chỉ đƣợc áp dụng hạn chế cho một số khóa, ngành. 

3. Học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành, học phần đặc biệt 

a) Học phần tiên quyết: Học phần A là học phần tiên quyết của học phần B, khi sinh 

viên muốn đăng ký học học phần B thì phải đăng ký học và thi đạt học phần A. 

b) Học phần học trƣớc: Học phần A là học phần học trƣớc của học phần B, khi sinh 

viên muốn đăng ký học học phần B thì phải đăng ký và học xong học phần A.  

c) Học phần song hành: Các học phần song hành với học phần A là những học phần 

mà sinh viên phải theo học trƣớc hoặc học đồng thời với học phần A.  

d) Học phần đặc biệt: Các học phần đặc biệt là các học phần không tính tín chỉ 

nhƣng sinh viên phải học và đƣợc cấp chứng chỉ mới đủ điều kiện tốt nghiệp bao gồm: 

học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.  

8.2. Kế hoạch chuẩn 

(Phòng đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng.) 

9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng các học phần: 

9.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 

9.1.1. Các học phần Lý luận Mác - Lênin và TT Hồ Chí Minh 

9.1.1.1. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 

2. Thời lƣợng:     5 tín chỉ 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 5 (54, 21, 6)/ 13. 

- Số tiết thực lên lớp:  75 tiết                      - Số tiết/tuần: 6 
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- Lý thuyết:   54 tiết.                     - Số tuần thực hiện: 13 

- Thảo luận, tiểu luận: 21 tiết        

5. Điều kiện học: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

- Thống nhất nội dung cảu ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin;  

- Ngoài giới thiệu nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, còn tập trung làm rõ; Thế giới 

quan, nhân sinh quan, phƣơng pháp luận khoa học của chủ nghoã Mác - Lênin và vai trò của nó 

trên cơ sở đó làm rõ các nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng 

2 Chƣơng 2: Những nguyên lý, quy luật cỏ bản của phép biện chứng duy vật 

3 Chƣơng 3: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

4 Chƣơng 4: Hình thái Kinh tế - xã hội 

5 Chƣơng 5: Phƣơng thức và động lực cơ bản của sự phát triển xã hội 

6 Chƣơng 6: Hàng hoá và tiền tệ 

7 Chƣơng 7: Tƣ bản và giá trị thặng dƣ - Tiền công trong chủ nghĩa tƣ bản 

8 Chƣơng 8: Tái sản xuất và lƣu thông tƣ bản chủ nghĩa 

9 Chƣơng 9: Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất 

10 Chƣơng 10: Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền và chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 

11 Chƣơng 11: Cách mạng XHCN và các hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa  

12 Chƣơng 12: Một số tiến trình chính trị  - xã hội trong tiến trình cách mạng XHCN  

13 Chƣơng 13: Chủ nghĩa XH hiện thực và triển vọng 

9.1.1.2. Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh 

1. Tên học phần:           Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh.       Mã số học phần:.................. 

2. Số tín chỉ:  02. 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2 (21, 9, 3)/ 10   

- Số tiết thực lên lớp:   30 tiết.     -  Số tiết/ tuần: 3 tiết 

- Lý thuyết:    21 tiết      - Số tuần thực hiện: 10 tuần 
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- Thảo luận:               9 tiết 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Sinh viên phải học xong các học phần Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác- Lênin. 

- Học phần song hành: Không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Ngoài chƣơng mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chƣơng: Chƣơng 1, trình bày về cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; từ Chƣơng 2 đến chƣơng 7 trình bày 

những nội dung cơ bản của Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

2 Ch¬ng 2: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc 

3 
Chƣơng 3: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

4 Chƣơng 4: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

5 Chƣơng 5: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

6 Chƣơng 6: TT Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân 

7 Chƣơng 7: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con ngƣời mới 

9.1.1.3. Đường lối cách mạng của Đảng Công Sản Việt Nam 

1. Tên học phần: Đƣờng lối cách mạng của ĐCSVN   Mã số học phần:...... 

2. Số tín chỉ: 03. 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 3 (32, 13, 4)/ 12 

- Số tiết thực lên lớp: 45 tiết.    - Số tiết/tuần: 4 tiết 

 Lý thuyết: 32 tiết    - Số tuần thực hiện: 12 tuần 

 Thảo luận: 13 tiết 

5. Điều kiện học: 

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Sinh viên đã học các học phần Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin và môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

- Học phần song hành: Không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung: 
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 Ngoài Chƣơng mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chƣơng: 

 Chƣơng I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng; Chƣơng II: Đƣờng lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945); Chƣơng III: Đƣờng lối 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc (1945- 1975); Chƣơng IV: Đƣờng 

lối công nghiệp hoá; Chƣơng V: Đƣờng lối xây dựng nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa; Chƣơng VI: Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị; Chƣơng VII: Đƣờng lối xây 

dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; Chƣơng VIII: Đƣờng lối đối ngoại. 

 Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ 

thống về đƣờng lối của Đảng, đặc biệt là đƣờng lối trong thời kỳ đổi mới. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 
Chƣơng mở đầu: Đối tƣợng, nhiệm  vụ  và  phƣơng pháp nghiên cứu môn Đƣờng lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  

2 
Chƣơng 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng 

3 Chƣơng 2: Đƣờng lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)  

4 
Chƣơng 3: Đƣờng lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc (1945 - 

1975)  

5 Chƣơng 4: Đƣờng lối công nghiệp hóa 

6 Chƣơng 5: Đƣờng lối xây dựng nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa   

7 Chƣơng 6: Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị 

8 Chƣơng 7: Đƣờng lối xây dựng và phát triển nền văn hóa; giải quyết các vấn đề xã hội 

9 Chƣơng 8: Đƣờng lối đối ngoại 

9.1.2. Các học phần Khoa học xã hội 

      9.1.2.1 Pháp luật đại cương  

1. Tên học phần:              Pháp luật đại cƣơng.              Mã số học phần:........... 

2. Số tín chỉ:         02. 

3. Tính chất học phần:    Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2 (21, 9, 3)/ 10  

- Số tiết thực lên lớp:          30 tiết                     - Số tiết/tuần: 3 

Lý thuyết:          21 tiết.                    - Số tuần thực hiện: 10 tuần 

Thảo luận, tiểu luận:          9 tiết 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 
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- Học phần học trƣớc: Cần phải học qua học phần triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin. 

- Học phần song hành: Không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho ngƣời học những kiến thức về đƣợc những kiến thức cơ bản về nhà nƣớc và 

pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật của nhà nƣớc ta. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

2 Chƣơng 2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

3 Chƣơng 3.  QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

4 
Chƣơng 4.  VI PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, PHÁP CHẾ XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA 

5 Chƣơng 5.  LUẬT NHÀ NƢỚC 

6 Chƣơng 6.  LUẬT HÀNH CHÍNH 

7 Chƣơng 7.  LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

8 Chƣơng 8. LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ 

9 Chƣơng 9.  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

10 Chƣơng 10.  LUẬT LAO ĐỘNG 

11 Chƣơng 11  LUẬT KINH TẾ 

12 Chƣơng 12.  LUẬT ĐẤT ĐAI 

9.1.3. Các học phần Ngoại ngữ 

9.1.3.1 Anh văn 2 

1. Tên học phần:           Anh văn 2 - Pre - Intermediate  

2. Số tín chỉ:  03 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  (39, 12, 4) 13 

 Lý thuyết:   39 tiết    

 Thảo luận:  12 tiết 

 Số tiết/tuần:   4 

 Số tuần thực hiện:  13 

5. Điều kiện học:  

Sinh viên đã học chƣơng trình Anh văn Elementary 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
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Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mức độ thấp của 

trình độ trung cấp. Nội dung gồm bốn thành tố: từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng và các tình huống 

giao tiếp từ bài 1 đến bài 7 của giáo trình Pre-Intermediate. 

7.  Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung 

1 UNIT 1: Getting to know you  

2 UNIT 2: The way we live 

3 UNIT 3: It all went wrong 

4 UNIT 4: LET’S GO 

5 
DISCUSSION: Listening and Speaking from  

 Unit 1- Unit 4 

6 UNIT 5: What do you want to do? 

7 UNIT 6: Tell me what’s like? 

8 UNIT 7: Famous couples  

9 
DISCUSSION: Listening and Speaking from  

 Unit 5 - Unit 7 

9.1.3.2 Anh văn 3 

1. Tên học phần:           Anh văn 3 - Pre - Intermediate 

2. Số tín chỉ:  03 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  (39, 12, 4) 13 

 Lý thuyết:   39 tiết    

 Thảo luận:  12 tiết 

 Số tiết/tuần:   4 

 Số tuần thực hiện:  13 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Anh văn cơ bản II 

- Học phần học trƣớc: Anh văn cơ bản II 

- Học phần song hành: Không có 

- Ghi chú khác: Không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
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Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của trình độ trung 

cấp. Nội dung gồm bốn thành tố: từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng và các tình huống giao tiếp từ bài 

8 đến bài14 của giáo trình Pre-Intermediate. 

Sinh viên sẽ đƣợc giớI thiệu và thực hành sử dụng kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ 

pháp cũng nhƣ các kỹ năng ngôn ngữ, trong đó chú trọng vào ngữ pháp và kỹ năng đọc.  

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 UNIT 8: Do’s and don’t  

2 UNIT 9: Going places 

3 UNIT 10: Scared to dead 

4 UNIT 11: Things that changed the world 

5 UNIT 12: Dreams and reality 

6 UNIT 13: Earning a living 

7 UNIT 14: Love and leave you 

9.1.3.3 Anh văn 4 

1. Tên học phần:           Anh văn 4 – Intermediate 

2. Số tín chỉ:  03 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  (39, 12, 4) 13 

 Lý thuyết:   39 tiết    

 Thảo luận:  12 tiết 

 Số tiết/tuần:   4 

 Số tuần thực hiện:  13 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Anh văn cơ bản III 

- Học phần học trƣớc: Anh văn cơ bản III 

- Học phần song hành: Không có 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mức độ thấp của 

trình độ trung cấp. Nội dung gồm bốn thành tố: từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng và các tình huống 

giao tiếp từ bài 1 đến bài 7 của giáo trình Intermediate. 

Sinh viên sẽ đƣợc giới thiệu và thực hành sử dụng kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ 

pháp cũng nhƣ các kỹ năng ngôn ngữ, trong đó chú trọng vào ngữ pháp và kỹ năng đọc.  

7.  Nội dung học phần:  
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STT Nội dung 

1 UNIT 1: It’s a wonderful world! 

2 UNIT 2: Get happy! 

3 UNIT 3: Telling tales 

4 UNIT 4: Doing the right thing 

5 UNIT 5: On the move 

6 UNIT 6: I just love it 

7 UNIT 7: The world of work 

9.1.3.4 Anh văn 5 

1. Tên học phần:           Anh văn 5 - Intermediate 

2. Số tín chỉ:  03 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  (39, 12, 4) 13 

 Lý thuyết:   39 tiết    

 Thảo luận:  12 tiết 

 Số tiết/tuần:   4 

 Số tuần thực hiện:  13 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Anh văn 3 

- Học phần học trƣớc: Anh văn 3 

- Học phần song hành: Không có 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mức độ thấp của 

trình độ trung cấp. Nội dung gồm bốn thành tố: từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng và các tình huống 

giao tiếp từ bài 1 đến bài 7 của giáo trình Intermediate. 

Sinh viên sẽ đƣợc giới thiệu và thực hành sử dụng kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ 

pháp cũng nhƣ các kỹ năng ngôn ngữ, trong đó chú trọng vào ngữ pháp và kỹ năng đọc.  

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 UNIT 7+8: The world of work/ Imagine! 

2 UNIT 8+9: Imagine! / Relationships 

3 UNIT 9: Relationships 

4 UNIT 10: Obsessions 
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STT Nội dung 

5 UNIT 10+11: Obsessions/ Tell me about it! 

6 UNIT 12: Two weddings, a birth and a funeral 

 

9.1.4. Các học phần Toán - Tin - KHTN - Công nghệ - Môi trƣờng 

9.1.4.1. Tin học đại cương 

1. Tên học phần:           Nhập môn tin học  Mã số học phần:  

2. Số tín chỉ: 3 

3. Tính chất: bắt buộc 

4. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ 

Số tiết thực lên lớp:   4 tiết/tuần x 13 tuần 

 Lý thuyết:    3 tiết/tuần x 13 tuần = 39 tiết = 39 tiết chuẩn 

 Bài tập, thảo luận:  1 tiết/tuần x 13 tuần = 13 tiết = 6,5 tiết chuẩn 

Tổng số: 39 tiết chuẩn + 6,5 tiết chuẩn = 45,5 tiết chuẩn 

 Thí nghiệm:   tiết 

Số tiết sinh viên tự học:   6 tiết/tuần 

5. Điều kiện học 

Học phần tiên quyết:  

Học phần học trƣớc: 

Học phần song hành: Đại số, giải tích 1 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy tính; cách tổ chức và quản lý 

thông tin trên máy tính thông qua hệ điều hành; Các cấu trúc lệnh và các cấu trúc dữ liệu của 

ngôn ngữ lập trình, và bộ ứng dụng Microsoft Office làm cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết bài toán kỹ thuật sau này. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1- ĐẠI CƢƠNG VỀ TIN HỌC 

2 Chƣơng 2- Thông tin trong tin học 

3 Chƣơng 3 - Các khái niệm cơ bản của hệ điều hành MSDOS 

4 Chƣơng 4- Các thao tác cơ bản Windows 2000 

5 Chƣơng 5- Windows Explorer- Desktop 

6 Chƣơng 6- Bắt đầu sử dụng Word 
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STT Nội dung 

7 Chƣơng 7- Định dạng 

8 Chƣơng 8- Kẻ bảng biểu 

9 Chƣơng 9- In tài liệu 

10 Chƣơng 10- Trộn thƣ 

11 Chƣơng 11-Bảng tính điện tử- EXCEL 

12 Chƣơng 12- Lập bảng tính mới 

13 Chƣơng 13- Lập một bảng thống kê 

14 Chƣơng 14- Làm việc với các WorkSheet 

15 Chƣơng 15- Làm quen với Power Point 

16 Chƣơng 16- Chèn các đối tƣợng vào Slidevà thiết lập các hiệu ứng 

17 Chƣơng 17- Thiết lập trang và in ấn 

18 Chƣơng 18: Giải thuật và chƣơng trình 

19 Chƣơng 19: Các khái niệm cơ bản 

20 Chƣơng 20: Thủ tục vào - ra dữ liệu 

21 Chƣơng 21 : Các lệnh có cấu trúc trong pascal 

22 Chƣơng 22: Chƣơng trình con 

23 Chƣơng 23:Kiểu vô hƣớng liệt kê và kiểu đoạn con 

24 Chƣơng 24: Dữ liệu có cấu trúc: kiểu mảng 

25 Chƣơng 25: Dữ liệu có cấu trúc: kiểu chuỗi 

26 Chƣơng 26: Giới thiệu Internet 

27 Chƣơng 27: Thực hành trình duyệt và công cụ tìm  kiếm 

9.1.4.2. Toán cao cấp 1 

1. Tên học phần:          Toán cao cấp 1           Mã số học phần:................... 

2. Số tín chỉ:  02. 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 

- Số tiết thực lên lớp: 34 tiết. 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:     8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 
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- Học phần học trƣớc: Không. 

- Học phần song hành:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về khái niệm về giải tích hàm một biến 

nhƣ tính liên tục của hàm số một biến, nhiều biến, đạo hàm, vi phân, tích phân, khái niệm và các 

phép tính vi phân hàm nhiều biến ... Bên cạnh đó, còn cung cấp cho sinh viên nhƣng khái niệm 

và các phƣơng pháp cơ bản giải phƣơng trình, hệ phƣơng trình vi phân và thông qua đó, sinh 

viên có thể giải một cách thành thạo các  phƣơng trình, hệ phƣơng trình vi phân và có khả năng 

áp dụng để giải các bài toán chuyên nghành sau này. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Tập hợp, quan hệ và logic suy luận 

2 Chƣơng 2: Hàm số và giới hạn 

3 Chƣơng 3: Phép tính vi phân hàm một biến 

4 Chƣơng 4: Phép tính tích phân của hàm một biến 

5 Chƣơng 5: Hàm số nhiều biến 

6 Chƣơng 6: Phƣong trình vi phân 

9.1.4.3. Toán cao cấp 2 

1. Tên học phần:           Toán cao cấo 2.            Mã số học phần:................... 

2. Số tín chỉ:  02. 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12  (12 tuÇn thùc häc) 

- Số tiết thực lên lớp:  34 tiết. 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:     8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Không. 

- Học phần song hành:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về khái niệm về Đai số tuyến tính nhƣ 

không gian véc tơ, hệ véc tơ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, không gân con, định thức, 

ma trận, hệ phƣơng trình tuyến tính, dạng toàn phƣơng... Bên cạnh đó, còn rèn luyện khả năng 
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giải hệ phƣơng trìnhtuyến tính thông qua đó, sinh viên có thể áp dụng để giải các bài toán 

chuyên nghành sau này. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Không gian vectơ n-chiều 

2 Chƣơng 2: Ma trận và định thức 

3 Chƣơng 3: : Hệ phƣơng trình tuyến tính 

4 Chƣơng 4: Ánh xạ tuyến tính 

5 Chƣơng 5: Dạng toàn phƣơng 

9.1.4.4. Toán chuyên đề 1 (Lý thuyết xác suất và thống kê toán) 

1. Tên học phần:          Xác suất thống kê.           Mã số học phần:................... 

2. Số tín chỉ:  02. 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12  (12 tuÇn thùc häc) 

- Số tiết thực lên lớp:   34 tiết. 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:     8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấo 1,2. 

- Học phần song hành:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  Xác suất thống kê  gồm :lý thuyết xác 

suất , biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất , lý thuyết mẫu và các bài toán cơ  bản của 

thống kê nhƣ ƣớc lƣợng , kiểm định giả thiết , hồi quy và tƣơng quan 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1:Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 

2 Chƣơng 2: Biến  ngẫu nhiên và  quy luật phân bố xác suất 

3 Chƣơng 3: Một số quy luật phân phối và xác suất quan trọng 

4 Chƣơng 4: Biến ngẫu nhiên hai chiều  

5 Chƣơng 5: Luật số lớn  

6 Chƣơng 6: Cơ sở lý thuyết mẫu  
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STT Nội dung 

7 Chƣơng 7: Ƣớc lƣợng  các tham số của biến ngẫu nhiên  

8 Chƣơng 8 .Kiểm định giả thiết thống kê 

9.1.4.5. Toán chuyên đề 4 (Quy hoạch tuyến tính) 

1. Tên học phần:           Quy hoạch tuyến tính           Mã số học phần:........ 

2. Số tín chỉ:  02. 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 

- Số tiết thực lên lớp:   34 tiết. 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:     8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấo 1,2. 

- Học phần song hành:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  Quy hoạch tuyến tính gồm: Bài toán 

đơn hình, bài toán đơn hình đối ngẫu, bài toán vận tải. Mô hìn toán kinh tế gồm sơ đồ mạng lƣới 

và các phƣơng pháp điều chỉnh sơ đồ mạng lƣới. 

7.  Nội dung học phần:  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1:Bài toán quy hoạch tuyến tính 

2 Chƣơng 2: Bài toán vận tải 

3 Chƣơng 3: Mô hình sơ đồ mạng lƣới 

9.1.4.6. Các học phần tự chọn 

9.1.5. Học phần Giáo dục thể chất  

1. Tên học phần: Giáo dục thể chất  Mã môn học:........... 

2. Thời lƣợng: 5 tín chỉ 

3. Tính chất học phần:  Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian: 

- Số tiết thực lên lớp: 150   

 Lý thuyết: 14 tiết    
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 Thực hành môn học: 136 tiết 

- Số tiết/tuần: 3 

5. Điều kiện học: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần trang bị cho học sinh những hiểu biết một cách khoa học về ý nghĩa của luyện 

tập thể dục thể thao trong nhà trƣờng để từ đó hình thành thói quen luyện tập thể thao hàng 

ngày. Những nguyên tắc luyện tập thể thao, cách xử lý những chấn thƣơng thƣờng gặp trong quá 

trình luyện tập. Trang bị cho các em những kỹ năng vận động của một số môn thể thao nhƣ 

chạy, nhảy cao, nhảy xa, thể dục và đặc biệt là môn thể thao tự chọn Cầu lông. 

9.1.6. Học phần Giáo dục quốc phòng  

1. Tên học phần: Giáo dục quốc phòng 

2. Thời lƣợng : 07 tín chỉ 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian: 

         - Số tiết thực lên lớp: 165 tiết   

 Lý thuyết :                 123 tiết 

 Thực hành môn học :  42 tiết 

- Số tiết/ tuần: 40 

5. Điều kiện học: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

- Nội dung cơ bản về đƣờng lối quân sự của Đảng, âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù 

địch, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, vai trò, vị trí của ngƣời trí thức trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

- Một số quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân 

đội, bảo vệ Tổ quốc. 

- Một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, biết ứng dụng ngành nghề chuyên môn 

đào tạo; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh. 

- Thực hành băng bó cứu thƣơng, sử dụng bản đồ quân sự, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 

cách phòng tránh vũ khí chiến tranh và tổ chức phục vụ chiến đấu trong điều kiện tác chiến 

thông thƣờng. 
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- Thực hiện nếp sống có kỷ luật của quân đội nhân dân. 

9.1.7. Các học phần lý thuyết thuộc khối kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành 

9.2.1.1.  Vật liệu điện – điện tử 

   

 

 

 

 

 

9.2.1.2. Vẽ kỹ thuật 

1. Tên học phần            : Vẽ kỹ thuật   Mã số học phần:................... 

2. Số tín chỉ     : 02  

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  2 (26, 8, 3 )/12  

 - Số tín chỉ:  2 

- Lý thuyết: 26 tiết chuẩn 

- Bài tập, bài tập lớn, thảo luận thực hành môn học, thí nghiệm, tiểu luận: 8 tiết = 4 tiết 

chuẩn. Cộng : 30 tiết chuẩn 

- Số tiết/tuần : 3 

- Số tuần thực học : 12  

5. Điều kiện học:  

 - Học phần tiên quyết: Không 

 - Học phần học trƣớc:  

 - Học phần song hành:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: các tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kỹ 

thuật, bản vẽ hình chiếu trục đo, bản vẽ chi tiết, những quy ƣớc biểu diễn các chi tiết máy tiêu 

chuẩn, đọc, hiểu và vẽ tách các chi tiết từ một số bản vẽ lắp thông dụng  

7.  Nội dung học phần:  

 

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật 

2 Chƣơng 2: Hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo  

3 Chƣơng 3: Vẽ hình học 

4 Chƣơng 4: Các hình biểu diễn 

5 Chƣơng 5: Biểu diễn quy ƣớc 

6 Chƣơng 6: Bản vẽ chi tiết 

7 Chƣơng 7: Bản vẽ lắp 

           9.2.1.3.  Ngôn ngữ lập trình C 
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1. Tên học phần:           Kỹ thuật lập trình                Mã số học phần:........ 

2. Số tín chỉ:  02. 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:   34 tiết. 

+ Lý thuyết:                      26 tiết 

+ Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp.  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản ngôn ngữ lập trình C để giải các bài 

toán cơ bản và tiến tới giải các bài toán trong lĩnh vực điện tử.  

7.Nội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Giới thiệu ngôn ngữ C++ 

2 Chƣơng 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản-Các cấu trúc điều khiển  

3 Chƣơng3: Hàm 

4 Chƣơng4: Mảng 

5 Chƣơng 5: Con trỏ và xâu ký tự 

 

 

          9.2.1.4. An toàn điện ngành kỹ thuật điện 

1. Tên học phần:   An toàn điện ngành kỹ thuật điện 

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4.Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 
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- Học phần học trƣớc: Cung cấp điện, khí cụ điện 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Công tác an toàn điện cho con 

ngƣời và thiết bị trong các quá trình lao động và sản xuất nói chung trong các xí nghiệp 

Công nghiệp, dân dụng.... 

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng 1: Tìm hiểu nội dung an toàn điện 

2 Chƣơng 2: An toàn điện trong sản xuất và sinh hoạt 

3 Chƣơng 3: Các dụng cụ, thiết bị an toàn điện 

         9.2.1.5.   Mạch điện  

1. Tên học phần:   Mạch điện  

2. Số tín chỉ: 03  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 3(39, 12, 4)/ 13 (13 tuÇn thùc häc) 

- Số tiết thực lên lớp:   51 tiết. 

 Lý thuyết:    39 tiết  

 Thảo luận:     12tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 6 giờ/tuần   x   13 tuần   =   78 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý, hoá học 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Mạch điện, các quá trình năng 

lƣợng của mạch điện, các phƣơng pháp phân tích mạch điện một pha, ba pha (chủ yếu là 

phần mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập) và kiến thức về mạng điện hai cực, bốn cực 

cùng với ứng dụng của nó trong hệ thống điện, mạch điện phi tuyến và quá độ.  

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 
Chƣơng 1: Khái niệm chung 
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2 
Chƣơng 2: Một số mạch điện cơ bản dƣới tác động của nguồn điều hoà 

3 
Chƣơng 3: Các phƣơng pháp phân tích mạch điện tuyến tính 

4 
Chƣơng 4: Mạch điện có hỗ cảm 

5 
Chƣơng 5: Mạng một cửa tuyến tính 

 6     
Chƣơng 6: Mạng hai cửa tuyến tính không nguồn 

7 
Chƣơng 7: Mạch điện 3 pha 

8 Chƣơng 8: Mạch điện phi tuyến 

9 Chƣơng9: Quá trình quá độ trong mạch điện 

          9.2.1.6. Kỹ thuật mạch điện tử  

1. Tên học phần            : Kỹ thuật mạch điện tử  Mã số:................... 

2. Số tín chỉ                        : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:   34 tiết. 

 Lý thuyết:                      26 tiết 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc:  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Giới thiệu cho sinh viên biết những khái niệm về tin tức và tín hiệu là các khái 

niệm cơ bản trong kỹ thuật điện tử, những hệ thống điện tử điển hình là các hệ 

thống điện tử xử lý thông tin thông dụng trong đời sống ngày nay, các linh kiện 

điện tử và ứng dụng của chúng trong các mạch, các hệ thống điện tử để xử lý thông 

tin dạng analog (dạng tƣơng tự) 

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 
Chƣơng 1: Khái niệm chung và kỹ thuật phân tích mạch điện tử 

2 Chƣơng 2: Mạch hồi tiếp 

3 Chƣơng 3 : Mạch khuyêch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor. 
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4 Chƣơng 4: Mạch khuyêch đại công suất. 

5 Chƣơng 5: Mạch khuyêch đại thuật toán. 

6 Chƣơng 6: Mạch dao động. 

7 Chƣơng 7: Mạch điều chế. 

8 Chƣơng 8: Mạch tách sóng 

9 Chƣơng 9: Mạch trộn tần. 

 

       9.2.1.7.  Lý thuyết điều khiển tự động       

1. Tên học phần:   Lý thuyết điều khiển tự động  

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuÇn thùc häc) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý, hoá học 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Cơ sở của lý thuyết điều khiển tự 

động, các phƣơng pháp đánh giá độ ổ định, chất lƣợng cũng nhƣ tổng hợp hệ thống điều 

khiển tự động liên tục, tuyến tính, hệ thống điều khiển tự động xung - số với sự trợ giúp 

của các phần mềm ứng dụng trên máy tính nhƣ Pascal, Matlab - Simulink.  

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 
Chƣơng 1: Khái niệm chung về điều khiển tự động. 

2 
Chƣơng 2: Mô tả động học hệ tuyến tính liên tục 

3 
Chƣơng 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động 

4 
Chƣơng 4: Phân tích chất lƣợng của hệ thống điều khiển tự động 

5 
Chƣơng 5: Tổng hợp hệ thống  
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6 
Chƣơng 6: Hệ thống điều khiển tự động xung - số 

               9.2.1.8. Đo lường điện tử 

1. Tên học phần:   Đo lƣờng điện tử 

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: kỹ thuật điện tử  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên ngành Điện tử viễn thông những kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lƣờng 

điện tử, phép đo, sử dụng các dụng cụ đo trong kỹ thuật điện tử. 

7. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Giới thiệu chung về kỹ thuật đo lƣờng  điện tử. 

2 Chƣơng 2: Định giá sai số đo lƣờng. 

3 Chƣơng 3: Quan sát và đo lƣờng dạng tín hiệu. 

4 Chƣơng 4: Đo tần số, khoảng thời gian và đo độ di pha 

5 Chƣơng 5: Đo điện áp. 

6 Chƣơng 6: Đo công suất. 

7 Chƣơng 7: Đo các tham số điều chế và đặc tính phổ của tín hiệu. 

8 Chƣơng 8: Đo các thông số và đặc tính các phần tử  của mạch điện. 

 

           9.2.1.9. Điện tử công suất    

1. Tên học phần:   Điện tử công suất    

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 
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 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: điện tử cơ bản 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2,  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các mạch động lực, mạch điều 

khiển của các bộ biến đổi công suất lớn nhƣ các bộ chỉnh lƣu công suất lớn, các bộ điều 

chỉnh điện áp, các bộ biến tần... và ứng dụng của nó trong các hệ thống điện thông dụng 

của các máy sản xuất 

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng 1: Các phần tử bán dẫn công suất 

2 Chƣơng 2: Chỉnh lƣu điốt (BBĐ xoay chiều - một chiều) 

3 Chƣơng 3: Chỉnh lƣu Tiristor (BBĐ xoay chiều - một chiều Tiristor) 

4 Chƣơng 4: Bộ băm điện áp một chiều (Hacheur) (BBĐ một chiều - một 

chiều) 

5 Chƣơng 5: BBĐ xoay chiều - xoay chiều 

6 Chƣơng 6: BBĐ một chiều - xoay chiều (Nghịch lƣu độc lập) 

7 Chƣơng 7: Biến tần 

8 Chƣơng 8: Mạch điều khiển 

9 Chƣơng 9: Bảo vệ thiết bị biến đổi 

10 Chƣơng 10: Sơ đồ ứng dụng thực tế 

          9.2.1.10. Truyền động điện và ứng dụng 

 

          9.2.1.11. Đo lường – cảm biến 

Đo lường -  cảm biến            

1. Tên học phần:   Đo lường điện -  cảm biến  

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 
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4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuÇn thùc häc) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý,  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Những nguyên lý cơ bản và đặc 

trƣng đo lƣờng điện, các dụng cụ và mạch đo. Cảm biến quang,cảm biến nhiệt độ, cảm 

biến vị trí và dịch chuyển, cảm biến biến dạng, cảm biến vận tốc, cảm biến lực, cảm biến 

gia tốc và rung, cảm biến đo vận tốc, lƣu lƣợng và mức chất lƣu, cảm biến đo áp suất 

chất lƣu, cảm biến độ ẩm. 

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Phần 1: Đo lƣờng điện 

2 Chƣơng 1: Những nguyên lý cơ bản và các đặc trƣng đo lƣờng 

3 Chƣơng 1: Các loại cơ cấu đo lƣờng điện 

4 Chƣơng 2: Đo dòng điện và đo điện áp 

5 Chƣơng 3: Đo điện trở, điện cảm, điện dụng 

6 Chƣơng 4: Đo công suất và điện năng 

7 Chƣơng 5: Đo bằng đồng hồ vạn năng 

8 Phần 2: Cảm biến 

9 Chƣơng 1: Cảm biến quang   

10 Chƣơng 2: Cảm biến nhiệt độ 

11 Chƣơng 3: Cảm biến vị trí và dịch chuyển 

 

        9.2.1.12. Kỹ thuật số 

1. Tên học phần:   Kỹ thuật số 

2. Số tín chỉ: 02  
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3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuÇn thùc häc) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Điện tử cơ bản. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán logic và khái niệm về các hệ 

thống số. Học qua học phần này học sinh có thể thiết kế đƣợc một số các mạch số cơ bản 

dựa trên các phần tử logic. 

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng 1: Cơ sở đai số logic. 

2 Chƣơng 2: Mạch logic tổ hợp. 

3 Chƣơng 3: Mạch Flip - Flop. 

4 Chƣơng 4: Mạch dãy. 

5 Bài tập lớn môn học 

 

      9.2.1.13. Lý thuyết tín hiệu 

1. Tên học phần            : Lý thuyết tín hiệu  Mã số:................... 

2. Số tín chỉ                        : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:          34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Sắc xuất thống kê. 

- Học phần học trƣớc:  
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- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: khái niệm tín hiệu,  

hệ thống truyền tin, các nguyên tắc cơ bản trong quá trình xử lý thu/ phát tín hiệu. 

Phƣơng pháp tạo mã để truyền tín hiệu đảm bảo chất lƣợng đối với các hệ thống truyền 

tin. 

7.Nội dung chi tiết học phần  

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng 1: Khái niệm chung 

2 Chƣơng 2: Các lƣợng tin 

3 Chƣơng 3: Mã hiệu 

4 Chƣơng 4: Mã hóa nguồn 

5 Chƣơng 5: Mã hóa chống nhiễu 

6 Chƣơng 6: Tín hiệu và hệ thống truyền tin 

     9.2.1.14. Kỹ thuật truyền số liệu 

1. Tên học phần: Kỹ thuật truyền số liệu Mã số:................... 

2. Số tín chỉ                              : 02 

3.Tính chất học phần: Bắt buộc. 

1. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:             34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

2. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc:  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

3. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về truyền số liệu, trong đó đƣa ra 

cách thức trao đổi thông tin giữa các thiết bị đầu cuối, những khái niệm về tín hiệu-



 36 

đƣờng truyền, các kỹ thuật truyền số liệu và mạng truyền số liệu, để chống sai trong 

truyền số liệu thì phải thực hiện các kỹ thuật bảo vệ chống sai trong truyền số liệu.  

4. Nội dung chi tiết học phần  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Thông tin và sự trao đổi thông tin giữa các thiêt bị đầu cuối. 

2 Chƣơng 2: Tín hiệu – Đƣờng truyền 

3 Chƣơng 3: Truyền số liệu 

4 
Chƣơng 4: Bảo vệ chống sai trong truyền số liệu 

5 
Chƣơng 5: Mạng truyền số liệu 

 

   9.2.1.15. Thiết bị điện  -điện tử công nghiệp    

1. Tên học phần:   Thiết bị điện  -điện tử công nghiệp    

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuÇn thùc häc) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý, mạch điện  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản  về đặc điểm, cấu tạo, quá 

trình năng lƣợng, vận hành và ứng dụng các loại máy điện: máy biến áp, khái niệm 

chung về máy điện quay. 

7. Nội dung học phần: 

 

STT NỘI DUNG 

1 Khí cụ điện 

2 
Chƣơng 1: Khái niệm chung 

3 
Chƣơng 2: Nam châm điện 
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4 
Chƣơng 3: Các khí cụ điện thông dụng 

5 
Chƣơng 4: Rơ le 

6 
Chƣơng 5: Các khí cụ điện không tiếp điểm 

7 
Chƣơng 6: Tính chọn các khí cụ điện hạ áp 

8 
Chƣơng 7: Thiết bị điện cao áp 

9 Máy điện 

10 Phần 1: Máy biến áp 

11 
Chƣơng 1: Khái niệm chung 

12 
Chƣơng 2: Quan hệ điện từ trong máy biến áp 

13 
Chƣơng 3: Các đặc tính làm việc ở tải đối xứng máy biến áp. 

14 
Chƣơng 4: Các máy biến áp đặc biệt 

15 Phần 2: Những vấn đề lý luận chung của máy điện quay 

16 
Chƣơng 5: Nguyên lý làm việc và sự biến đổi năng lƣợng. 

17 
Chƣơng 6: Dây quấn của máy điện quay 

18 Phần3: Máy điện không đồng bộ 

19 
Chƣơng  7: Khái niệm chung 

20 
Chƣơng 8: Cấu tạo, nguyên lý làm việc  

21 
Chƣơng 9: Các loại động cơ không đồng bộ đặc biệt. 

22 Phần 4: Máy điện một chiều 

23 
Chƣơng 10: Khái niệm chung 

24 
Chƣơng 11: Máy điện một chiều 

25 
Chƣơng 12: Máy điện một chiều đặc biệt. 

9.2.1.16. Điều khiển lập trình 1 

Điều khiển lập trình   

 1. Tên học phần:    Điều khiển lập trình  

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  
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- Học phần tiên quyết: Nhập môn tin học, Đo lƣờng cảm biến, khí cụ điện, ... 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tự động điều khiển quá 

trình công nghệ trên cơ sở các thiết bị tự động nhƣ PLC, LOGO...Và phƣơng pháp lập 

trình điều khiển một số hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ đơn giản, thông dụng 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn. 

7. Nội dung học phần:  

STT NỘI DUNG  

1 Chƣơng 1: Đại cƣơng về điều khiển logíc khả trình. 

2 Chƣơng 2: Các hệ thống tự động phục vụ sản xuất 

3 Chƣơng 3: Bộ tự động khả lập trình  

4 Chƣơng 4: Bộ điều khiển logíc khả trình S7- 300 

5 Chƣơng 5: Lập trình S7- 300  

6 Chƣơng 6: Các chƣơng trình điều khiển tự động các quá trình công nghệ 

thông dụng. 

9.2.1.17. Vi xử lý 1 

1. Tên học phần:   Vi xử lý 1 

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, nhập môn tin học 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

          Kỹ thuật vi xử lý là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về phƣơng pháp 

xây dựng cũng nhƣ điều khiển hoạt động của một hệ thống có sự tham gia của bộ vi xử 
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lý. Cách thức ghép nối bộ vi xử lý với hệ thống nhớ, hệ thống vào ra và từ đó viết 

chƣơng trình điều khiển hệ thống theo một chƣơng trình định sẵn. Chƣơng trình định sẵn 

có thể nằm trong hoặc nằm ngoài bộ vi xử lý và đƣợc viết dựa trên một tập lệnh đƣợc 

xây dựng trƣớc cho các bộ vi xử lý. 

7. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Giới thiệu chung về vi xử lý và máy tính 

2 Chƣơng 2: Biểu diễn thông tin trong hệ thống 

3 Chƣơng  3: Kiến trúc phần mềm của bộ vi xử lý 8088/8086 

4 Chƣơng 4: Lập trình hợp ngữ trên IBM-PC 

5 Chƣơng 5: Bộ vi xử lý 8088 và ghép nối với bộ nhớ 

6 Chƣơng 6: Ghép nối vào ra của 8088 

7 Chƣơng 7: Ngắt và xử lý ngắt trong 8088 

8 Chƣơng 8: Vào ra điều khiển bằng DMAC 

9 Chƣơng 9: Giới thiệu về các bộ vi xử lý hiện đại 

 

9.2.1.18. Giải tích mạch trên máy tính 

1. Tên học phần:   Giải tích mạch trên máy tính 

2. Số tín chỉ: 02  

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

Số tiết thực lên lớp:   34 tiết 

 Lý thuyết:    26 tiết  

 Thảo luận:   8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Kỹ thuật mạch điện tử 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về khuếch đại tín hiệu nhỏ, phƣơng pháp 

ghép tầng khuếch đại và tính toán các mạch  trên cơ sở lập trình bằng máy tính. 

7. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 
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1 Chƣơng 1: Những khái niệm cơ bản. 

2 Chƣơng 2: Mô phỏng các linh kiện điện tử. 

3 Chƣơng 3: Phƣơng pháp phân tích bằng ma trận. 

4 Chƣơng 4:Giải mạch điện bằng chƣơng trình ứng dụng Matlab. 

 

 

9.2.1.19.  Kỹ thuật audio và video (tương tự) 

1. Tên học phần            Kü thuËt audio vµ video (t¬ng tù)  Mã 

số:................... 

2. Số tín chỉ                              : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:             34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện tử, cơ sở truyền tin, truyền số liệu 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về tín hiệu sử dụng trong hệ thống 

Audio và video tƣơng tự, cách xử lý tín hiệu và kỹ thuật đƣợc sử dụng khi truyền tín 

hiệu tƣơng tự qua hệ thống audio – video. 

7. Nội dung chi tiết học phần  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ AUDIO VÀ VIDEO 

2 Chƣơng 2: KỸ THUẬT ÂM TẦN. 

3 Chƣơng 3: RADIO – CASSETTE 

4 Chƣơng 4: KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH 

9.2.1.20.  Kỹ thuật audio và video (số) 

1. Tên học phần            Kü thuËt audio vµ video (sè)  Mã số:................... 

2. Số tín chỉ                              : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 
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4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:             34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Kü thuËt audio vµ video (t¬ng tù) 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về tín hiệu sử dụng trong hệ thống 

Audio và video số, cách xử lý tín hiệu và kỹ thuật đƣợc sử dụng khi truyền tín hiệu số 

qua hệ thống audio – video. 

7. Nội dung chi tiết học phần  

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: SỐ HÓA TÍN HIỆU AUDIO VÀ VIDEO 

2 Chƣơng 2: TRUYỀN DẪN AUDIO VÀ VIDEO SỐ 

3 Chƣơng 3: GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO & VIDEO SỐ 

4 Chƣơng 4: NÉN DỮ LIỆU AUDIO VÀ VIDEO 

 

9.2.1.21. Kỹ thuật PLD và ASIC  

PLD Programmable Logic Device  

ASIC application-specific integrated circuit   

1. Tên học phần            Kỹ thuật PLD và ASIC  Mã số:................... 

5. Số tín chỉ                              : 02 

6. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

7. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:             34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

8. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Kü thuËt số 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 
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- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Kỹ thuật PLD và ASIC nhằm 

thiết kế các hệ thống số lập trình, giới thiệu về ngôn ngữ VHDL để lập trình hệ 

thống số, cách lập trình cho các mạch  tổ hợp, cách lập trình cho các mạch tuần tự. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

 

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Giới thiệu các cấu trúc lập trình đƣợc 

2 Chƣơng 2: Ngôn ngữ lập trình VHDL 

3 Chƣơng 3: Thiết kế mạch tổ hợp bằng VHDL 

4 
Chƣơng 4: Các thanh ghi bộ đếm trong VHDL 

 

9.2.1.22. Điều khiển lập trình 2 

1. Tên học phần            : Điều khiển lập trình 2                      Mã số:.......... 

2. Số tín chỉ                     : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

1. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:             34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tự động điều khiển quá 

trình công nghệ  trên cơ  sở các thiết bị tự động nhƣ PLC,  L OGO...Và  phƣơng pháp  

lập trình điều khiển một số hệ thống tự động hoá quá  trình công nghệ đơn giản, thông 

dụng đƣợc áp dụng trong thực tiễn. Tìm hiểu cơ sở của của điều khiển tự động, nghiên 

cứu đặc tính động học của các phần tử điển hình, ổn định của hệ thống điều khiển tự 

động, chất lƣợng của hệ thống điều khiển tự động, tổng hợp hệ thống điều khiển tự 

động. thiết bị điều khiển logic khả trình và ứng dụng của nó, tự động hoá quá trình công 

nghệ. 

7. Nội dung học phần:  
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STT NỘI DUNG  

1 
Chƣơng 1: Các chƣơng trình cơ bản trong  S7-300 

2 
Chƣơng 2 : Những hàm chuẩn quản lý ngắt và sử dụng các khối OB 

3 Chƣơng 3 : Truyền thông 

4 
Chƣơng 4: Điều khiển vận hành và giám sát  

9.2.1.23. Cấu trúc máy tính và giao diện 

1. Tên học phần            : Kiến trúc máy tính                   Mã số:.......... 

2. Số tín chỉ                     : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

3. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:             34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

4. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc:  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho ngƣời học những kiến thức môn học Kiến trúc máy tính.  

Kiến trúc máy tính bao gồm hai vấn đề là kiến trúc phần cứng và kiến trúc phần 

mềm. Kiến trúc phần cứng cho biết các thành phần phần cứng cần có và có thể có của 

một hệ thống máy tính, phƣơng pháp trao đổi thông tin và chức năng của các thành phần 

trong hệ thống.  

Kiến trúc phần mềm cho biết một hệ thống máy tính hoạt động đƣợc là dựa trên 

các phần mềm điều khiển. Các phần mềm điều khiển đƣợc xây dựng dựa trên một hệ 

thống tập lệnh mã máy đối với từng loại bộ vi xử lý khác nhau. Sự phối hợp hoạt động 

giữa phần cứng và phần mềm để tạo nên một hệ thống máy tính hoàn chỉnh. 

6. Nội dung chi tiết học phần  

 

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Giới thiệu chung về Kiến trúc MT. 
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2 Chƣơng 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính 

3 Chƣơng 3: Bộ vi xử lý 

4 
Chƣơng 4: Kiến trúc tập lệnh 

5 
Chƣơng 5: Hệ thống nhớ 

6 
Chƣơng 6: Hệ thống vào ra 

7 
Chƣơng 7: Giao diện truyền dữ liệu 

 

9.2.1.24. Vi xử lý 2 

1. Tên học phần            : Vi xử lý 2  Mã số:.......... 

2. Số tín chỉ                     : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4.Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(26, 8, 3)/ 12 (12 tuần thực học) 

- Số tiết thực lên lớp:             34 tiết. 

 Lý thuyết:   26 tiết. 

 Thảo luận:             8 tiết 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   12 tuần   =   48 giờ. 

7. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Vi xử lý 1. 

- Học phần học trƣớc:  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về: vi xử lý và vi điều khiển, 

lập trình hợp ngữ và quy trình thiết kế mạch dùng vi điều khiển. 

7.  Nội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Chƣơng 1: Giới thiệu chung về vi xử lý và máy tính . 

2 
Chƣơng 2: Biểu diễn thông tin trong hệ thống. 

3 
Chƣơng 3: Kiến trúc bộ VĐK 8051 và lập trình hợp ngữ cho 8051. 

4 
Chƣơng 4:Các chế độ định địa chỉ 

5 
Chƣơng 5:Vòng lặp, lệnh nhảy và lệnh gọi. 

6 
Chƣơng 6:Lệnh số học và lệnh logic. 
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7 
Chƣơng 7:Lệnh xử lý bit. 

8 
Chƣơng 8:Bộ đếm/bộ định thời và ngắt. 

 

9.2.1.25. Chuyên đề 

  

CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP 

 

9.2.1.26  Thực tập 1: Điện cơ bản  

1. Tên học phần:   Thực tập 1: Điện cơ bản   

2. Số tín chỉ: 01 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 1(1,2)/3 ( 1.5 tuần thực học) 

   

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý, khí cụ điện. 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Häc phÇn trang bÞ cho c¸c sinh viªn c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ sö dông dông cô ®o, l¾p 

r¸p, söa ch÷a c¸c m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng trong c«ng nghiÖp vµ d©n dông, thiÕt kÕ vµ quÊn 

míi mét m¸y biÕn ¸p c«ng suÊt nhá, biÕt c¸ch sö dông, quÊn míi ®éng c¬ ®iÖn kh«ng 

®ång bé mét pha. BiÕt vËn hµnh, b¶o tr× ®éng c¬ ®iÖn ba pha. 

 7.  Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng 1: Lắp ráp và sửa chữa các mạch điện cơ bản.  

2 Chƣơng 2: Lắp ráp và sửa chữa các mạch điện máy công nghiệp 

3 Chƣơng 3: Kiểm tra sửa chữa các mạch điện máy sản xuất 
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9.2.1.27. Thực tập2: Đo lường điện tử 

1. Tên học phần:   Thực tập2: Đo lường điện tử 

2. Số tín chỉ: 01 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Đo lường điện tử 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

            Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong 

nghề nghiệp, các kỹ năng thực hành sử dụng  thiết bị, cách quan sát và đo lƣờng các 

dạng tín hiệu, thiết bị đo tần số, khoảng thời gian và độ di pha thiết bị đo điện áp, 

phƣơng pháp và thiết bị đo công suất, phƣơng pháp và thiết bị đo các tham số điều chế 

và đặc tính phổ của tín hiệu, phƣơng pháp và thiết bị đo các thông số và đặc tính các 

phần tử của mạch điện. 

 7. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Bài 1: Sử dụng thiết bị oscilloscope (dao động ký) 

2 
Bài 2: Đo tần số, khoảng thời gian và độ di pha 

3 
Bài 3: Đo điện áp 

4 
Bài 4: Đo công suất 

5 
Bài 5: Đo các tham số điều chế và đặc tính phổ  của tín hiệu 

6 
Bài 6: Đo các thông số và đặc tính các phần tử  của mạch 

 

9.2.1.28. Thực tập 3: Kỹ thuật mạch điện tử  

1. Tên học phần:   Thực tập 3: Kỹ thuật mạch điện tử  

2. Số tín chỉ: 01 
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3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý, điện tử cơ bản 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

           Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, các kỹ năng thực hành các mạch điện tƣơng tự, mạch điện tử số cơ bản nhƣ 

mạch khuếch đại, chỉnh lƣu, tạo xung... 

 7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Bài 1: Hàn  nối 

2 Bài 2: Sử dụng các thiết bị đo 

3 Bài 3: Đọc, đo, kiểm tra linh kiện điện tử 

4 Bài 4: Lắp ráp mạch nguồn 

5 Bài 5: Mạch định thiên và mạch khuyếch đại 

6 Bài 6: Mạch dao động 

7 Bài 7: Mạch điều khiển điện áp 

8 Mạch tự động khống  chế 

9.2.1.29. Thực tập 4: kỹ thuật số  

1. Tên học phần            : Thực tập 5 (Kỹ thuật số)     Mã số:.......... 

      2. Số tín chỉ                    : 02 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(1, 0.5)/ 1.5 (1.5 tuần thực học) 

(0.5 tuần thực tập cơ bản, 1 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp:   30 giờ/tuần   x   1.5 tuần   =   45 giờ. 
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- Số tiết chuẩn:    

0.5 tuần TT CB x 14 tiết/tuần + 1 tuần TT KTV x 10,4 tiết/tuần = 17,4 tiết chuẩn 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Học xong các học phần kỹ thuật số 

- Học phần học trƣớc: Không. 

- Học phần song hành: Không. 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, các kỹ năng thực hành về dụng cụ, linh kiện điện điện tử số, vi mạch số 

cơ bản ứng dụng trong các thiết bị điện tử.  

7. Nội dung chi tiết học phần 

STT Nội dung 

1 Bài 1: Các mạch lôgic cơ bản 

2 
Bài 2: Mạch chọn dữ liệu và mạch đếm 

3 
Bài 3: Mạch phân kênh 

4 
Bài 4: Mạch ghi dịch và đếm 

5 
Bài 5: Mạch định thời 

6 
Bài 6: Thiết kế và tạo mạch in 

9.2.1.30. Thực tập 5: Đo lường-cảm biến 

Tên học phần:   Thực tập 5: Đo lường điện –cảm biến 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/2 ( 2 tuần thực học) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 2 tuần = 60 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 1 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 24,4 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý,  đo lƣờng -cảm biến 

- Học phần song hành: Không 
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- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Sinh viªn ®îc lµm quen víi c¸c m¸y ®o qua quan s¸t thùc tÕ cÊu t¹o cña m¸y, häc 

c¸ch vËn hµnh m¸y, thùc hiÖn kiÓm tra vµ hiÖu chØnh m¸y tríc khi ®o, thùc hiÖn ®o c¸c 

®¹i lîng ®iÖn nh: dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c«ng suÊt, ®o R-L-C, ®o tÇn sè, gãc pha b»ng 

nhiÒu ph¬ng ph¸p. 

 7. Nội dung học phần:  

STT 
NỘI DUNG 

1 
Bài 1: Các loại cơ cấu đo lƣờng điện 

2 
Bài 2: Đo dòng điện và đo điện áp 

3 
Bài 3: Đo điện trở, điện cảm, điện dụng 

4 
Bài 4: Đo công suất và điện năng  

5 
Bài 5: Đo bằng đồng hồ vạn năng 

9.2.1.31. Thực tập 6: Vi xử lý 

Thực tập 6: Vi xử lý 

23.  

1. Tên học phần:           Thực tập 4 (Vi xử lý)  Mã số:................... 

24. Số tín chỉ:  02. 

25. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

8. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(1, 0.5)/ 1.5 (1.5 tuần thực học) 

(0.5 tuần thực tập cơ bản, 1 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp:   30 giờ/tuần   x   1.5 tuần   =   45 giờ. 

- Số tiết chuẩn:    

0.5 tuần TT CB x 14 tiết/tuần + 1 tuần TT KTV x 10,4 tiết/tuần = 17,4 tiết chuẩn 

 

26. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Học xong các học phần kỹ thuật vi xử lý. 

- Học phần học trƣớc: Không. 

- Học phần song hành: Không. 

- Ghi chú khác:  

27. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Rèn cho sinh viên kỹ năng cơ bản về tổ chức lao động, tác phong nghề nghiệp, các kỹ năng 

thực hành về thiết kế mạch điện tử có sử dung các bộ vi xử lý, cách điều khiển thiết bị ngoại 

vi bằng phần mềm thông qua vi xử lý. 
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28. Nội dung chi tiết học phần  

STT Nội dung 

1 Bài 1: Hệ vi xử lý 8086/8088 

2 Bài 2: Hệ vi xử lý 8051/ 8059 

3 Bài 3: Mạch hiển thị sáng sử dụng 8051/8059 

4 Bài 4: Mạch điều khiển động cơ 

5 Bài 5: Mạch cảm biến sử dụng vi điều khiển 

9.2.1.32. Thực tập 7: Điều khiển lập trình 

.  Tên học phần:   Thực tập 7: Điều khiển lập trình  

2. Số tín chỉ: 01 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/2 ( 2 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 1 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 2 tuần = 60 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 1 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 24,4 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Điều khiển lập trình  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

         Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, kỹ năng kiểm tra, xây dựng các mạch điều khiển các quá trình công nghệ thông 

dụng,  đơn giản trong sản xuất công nghiệp và dân dụng.  

 7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Phần 1: Thực hành làm quen với thiết bị PLC S7-300, LOGO trong hệ thống 

tự động   

2 Phần 2: Thực hành sử dụng phần mềm Simentic S7-300   



 51 

3 Phần 3: Thực hành các khối chức năng cơ bản của S7-300: 

4 Phần 4: Thực hành lập trình cho các hệ thống tự động đơn giản, thông dụng. 

9.2.1.33. Thực tập 8: Điện tử công suất 

1. Tên học phần:   Thực tập 8: Điện tử công suất 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Điện tử công suất 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

         Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, kỹ năng thao tác, thực hành các bộ biến đổi công suất...trong các hệ thống điện 

của các máy công nghiệp nói chung.  

 7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng 1: Ôn tập các kiến thức cơ bản về điện tử công suất 

2 Chƣơng: Lắp ráp sửa chữa các mạch điện tử công suất nguồn và ổn áp 

3 Chƣơng:  Lắp ráp và sửa chữa các mạch điện tử công suất vừa và nhỏ: 

 

9.1.2.34. Đồ án học phần 1 

1.  Tên học phần:   Đồ án học phần 1 

2. Số tín chỉ: 01 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2, 2, 4)/ 5  (5 tuần thực học ) 

- Số tiết thực lên lớp:   4 tiết/tuần   x   5 tuần   =   20 tiết. 
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 Lý thuyết:   2 tiết/tuần   x   5 tuần   =   10 tiết   =   10 tiết chuẩn. 

 Bài tập, bài tập lớn, thảo luận, thực hành môn học, thí nghiệm, tiểu luận:  

2 tiết/tuần   x   5 tuần   =   10 tiết   =  5 tiết chuẩn. 

- Số giờ sinh viên tự học: 4 giờ/tuần   x   5 tuần   =   20 giờ. 

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Toán cao cấp 1, toán cao cấp 2, vật lý, , truyền động điện 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Nguyên lý hoạt động, của hệ thống 

mạch điện (mạch động lực, mạch điện điều khiển, bảo vệ, tín hiệu...) trong các máy 

Công nghiệp, dân dụng và các ứng dụng nó trong các máy Công nghiệp,dân dụng. 

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Phần 1:  Phân tích hệ thống, phụ tải MC, lựa chọn phƣơng án truyền động 

2 Phần 2: Tính toán xây dựng mạch động lực 

3 Phần 3:  Tính toán xây dựng mạch điều khiển 

4 Phần 4:  Tính chọn các thiết bị bảo vệ 

5 Phần 5:  Tính chọn các thiết bị đo lƣờng và tín hiệu hóa 

 

9.1.2.35. Thực tập 9: Truyền động điện 

 

 

9.1.2.36. Thực tập 10: Thiết bị điện – điện tử công nghiệp  

1. Tên học phần:   Thực tập 10: Thiết bị điện – điện tử công nghiệp 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 
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- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Máy điện  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

             Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, các kỹ năng thực hành về thiết bị điện nhƣ khí cụ điện, các loại máy điện thông 

dụng đƣợc ứng dụng trong các hệ thống điện.  

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng 1: Các thiết bị đo lƣờng điện 

2 Chƣơng 2: Sửa chữa các khí cụ điện 

3 Chƣơng 3: Sửa chữa các máy điện 

 

9.1.2.37. Thực tập 11: Các mạch điện cơ bản 

11. Tên học phần:           Thực tập 10: Các mạch điện cơ bản  Mã số:................... 

12. Số tín chỉ:  02. 

13. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

14. Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: Không. 

15. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần   x   3tuần/ tín chỉ   x   1 tín chỉ   =   90 giờ. 

- Số giờ hƣớng dẫn ban đầu, kết thúc:   14  giờ/ tín chỉ      x   1 tín chỉ   =   14 giờ. 

         - Số giờ hƣớng dẫn thƣờng xuyên:        76 giờ/ tín chỉ     x   1 tín chỉ   =   76 giờ 

16. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, các kỹ năng thực hành về các mạch điện cơ bản của các máy điện, các mạch điện 

máy công nghiệp 

7. Nội dung học phần: 

 

TT NỘI DUNG Thời gian hƣớng dẫn 

  Tổng số 
Ban 

đầu 

Thƣờng 

xuyên 

Kết 

thúc 



 54 

1 Phần 1: Lắp ráp và sửa chữa các mạch điện cơ bản 24 2 20 2 

2 Phần 2:  Lắp ráp và sửa chữa động cơ 3 pha  28 2 24 2 

3 Phần 3: Kiểm tra, sửa chữa mạch điện máy tiện 

T18A tại xƣởng thực tập mạch máy (xƣởng cơ 

khí).. 

 

20 

 

2 16 

 

2 

 

9.1.2.38. Thực tập 12: Điều khiển khí nén 

1. Tên học phần:   Thực tập 12: Điều khiển khí nén 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Điều khiển khi nén 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

         Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, kỹ năng sử dụng các thiết bị khí nén trong các hệ thống điện nói chung và các hệ 

thống điện trong các máy công nghiệp nói riêng.  

 7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Bài 1: Tìm hiểu các thiét bị khí nén ED/ Austria 

2 Bài 2: Thực hành khí nén cơ bản 

3 Bài 3: Thực hành khí nén nâng cao và logic khí nén. 

4 Bài 4: Thực hành điện khí nén cơ bản  

5 Bài 5: Thực hành khí nén điện khí nén nâng cao. 
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9.1.2.39. Thực tập 13: Thiết kế logic mạch số  

1. Tên học phần:   Thực tập 13: Thiết kế logic mạch số 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Thiết kế logic mạch số 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tính toán thiết kế mạch logic số 

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Bài 1: Thiết kế và mô phỏng mạch trên phần mềm ORCAD 

2 
Bài 2: Mạch tạo nguồn 

3 
Bài 3: Thiết kế mạch in  

4 BÀI 4: LED 

5 Bài 5: Mạch điều tần 

6 Bài 6: Mạch đếm tần 

 

9.1.2.40. Thực tập 14: Kỹ thuật Audio và Video 

1. Tên học phần:   Thực tập 14: Kỹ thuật Audio và Video 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 
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   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Kỹ thuật Audio và Video số, Kỹ thuật Audio và Video tƣơng 

tự 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về: Tổ chức lao động, tác phong nghề 

nghiệp, Các mạch khuyếch đại, mạch công suất trong máy thu thanh, thu hình, kiểm tra 

đánh giá và sửa chữa thiết bị trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình. 

7. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Bài 1: Các mạch khuyếch đại 

2 Bài 2: Các tầng công suất 

3 Bài 3: Đánh giá chất lƣợng đèn hình và khối nguồn TV 

4 BÀI 4: Đánh giá chất lƣợng khối tần  

5 BÀI 5: Mạch cảm biến sử dụng vi điều khiển 

 

9.1.2.41. Thực tập 15: Kỹ thuật  PLD và ASIC 

1. Tên học phần:   Thực tập 14: Kỹ thuật Audio và Video 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 
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- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: Kỹ thuật Audio và Video số, Kỹ thuật Audio và Video tƣơng 

tự 

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về lập trình cho các mạch số 

7. Nội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Bài 1: Thiết kế mạch Flip - Flop 

2 Bài 2: Thiết kế thanh ghi dịch 

3 Bài 3: Thiết kế mạch điều khiển 

4 Bài 4: Thiết kế mạch đếm  

5 Bài 5: Thiết kế mạch định thời 

 

9.1.2.42. Thực tập 15: Ngôn ngữ lập trình C 

1. Tên học phần:   Thực tập 15: Ngôn ngữ lập trình C 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/3 ( 3 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 3 tuần = 90 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 
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- Học phần học trƣớc: Ngôn ngữ lập trình C  

- Học phần song hành: Không 

- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về lập trình cho các mạch số 

9. N

ội dung học phần: 

STT Nội dung 

1 Bài 1: Nhập/xuất dữ liệu 

2 Bài 2: Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện 

3 Bài 3: Cấu trúc vòng lặp 

4 Bài 4: Mảng và chuỗi  

5 Bài 5: Con trỏ 

6  Bài 6: Các kiểu dữ liệu tự tạo 

 

 

9.2.5. Thực tập cuối khoá 

1. Tên học phần:   Thực tập cuối khoá  

2. Số tín chỉ: 03 

3. Tính chất học phần : Bắt buộc 

4. Phân bổ thời gian giảng dạy trong kỳ: 2(1,2)/4 ( 4 tuần thực học) 

   (1 tuần thực tập cơ bản, 3 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp: 30 giờ/tuần x 4 tuần = 120 giờ 

- Số tiết chuẩn:  

  1 tuần TTCB x 14 tiết/tuần + 3 tuần TTKTV x 10,4 tiết/tuần = 45,2 tiết chuẩn 

- Số giờ sinh viên tự học:  

5. Điều kiện học:  

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Học phần học trƣớc: tất các các môn học 

- Học phần song hành: Không 
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- Ghi chú khác:  

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

    Trang bị, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổng hợp cơ bản về: Tổ chức lao động, 

tác phong nghề nghiệp, tổ chức nhóm công việc, củng cố, ôn luyện, hoàn chỉnh các kỹ 

năng thực hành của ngành, chuyên ngành theo các học phần trong chƣơng trình, mục tiêu 

đào tạo trong thực tiễn sản xuất tại các xí nghiệp công nghiệp, liên kết đƣợc các kiến 

thức đã học trong nhà trƣờng với thực tiễn, tạo niềm tin cho sinh viên trƣớc khi rời ghế 

nhà trƣờng để đi vào các nhà máy, xí nghiệp.  

7. Nội dung học phần: 

STT NỘI DUNG 

1 Chƣơng  1: Tìm hiểu các nội quy, quy chế của nhà máy, xí nghiệp nơi thực 

tập. 

2 Chƣơng   2: Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy, xí nghiệp nơi 

thực tập. 

3 Chƣơng 3: Tìm hiểu các trang thiết bị trongnhà máy, xí nghiệp 

4 Chƣơng 4: Tìm hiểu hệ thống cung cấp điện của nhà máy, xí nghiệp nơi thực  

9.3.Các học phần nâng cao 

9.3.1.1. Anh văn nâng cao 4 

9.3.1.2. Anh văn nâng cao 5 

9.3.1.3. Thực tập nghề nâng cao 

1. Tên học phần:   Điều khiển lập trìnhPLC     

2. trìnhPLC    Mã số:............. 

3. Số tín chỉ:  02. 

4. Tính chất học phần: Bắt buộc. 

5. Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: Không. 

6. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(1, 2)/ 3(3 tuần thực học) 

(1 tuần thực tập cơ bản, 2 tuần thực tập KTV) 

- Số giờ lên lớp:   30 giờ/tuần   x   3 tuần   =   90 giờ. 

- Số tiết chuẩn:    

1 tuần TT CB x 14 tiết/tuần + 2 tuần TT KTV x 10,4 tiết/tuần = 34,8 tiết chuẩn 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Sinh viên thành thạo các nội dung thực hành: 

        - Các thiết bị tự động hoá: PLC S7–300, PLC S7–200, LOGO... 

        - Thực hành điều khiển lập trình PLC, LOGO... 

       - Thực hành ứng dụng lập trình cho các hệ thống tự động đơn giản bằng phần mềm 

Simentic S7-300. 
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  7. Nội dung học phần: 

 

TT NỘI DUNG 

1 Phần 1: Thực tập cơ bản 

2 1.Tìm hiểu về các thiết bị lập trình PLC S7-300, PLC S7-200, 

LOGO trong hệ thống tự động. 

 1.1. Giới thiệu PLC S7-300, PLC S7-200, LOGO –24R. 

 1.2. Tìm hiểu cách kết nối PLC với các cổng giao tiếp, PLC với máy tính cá 

nhân. 

 1.3. Kết nối PLC với hệ thống tự động. 

                        2. Sử dụng phần mềm Simentic S7-300 

 2.1. Nhận biết, tín hiệu vào-ra phần mềm. S7-300. 

 2.2. Khai báo các tín hiệu vào-ra   

 2.3. Lập khung chƣơng trình trong khối OB1 

 2.4. Sửa chữa, lƣu file chƣơng trình, sử dụng các ngôn ngữ của S7-300.    

    3.Tìm hiểu khối chức năng cơ bản của S7-300 

 3.1. Khối BitLogic. 

 3.2. Khối thời gian. 

 3.3. Khối  đếm. 

 3.4. Khối so sánh. 

 
                     4. Tìm hiểu một số hệ thống hệ thống tự động đơn giản, thông 

dụng. 

 4.1. Điều khiển tự động  đảo chiều quay động cơ. 

 4.2. Điều khiển tự động khởi động  sao-tam giác.  

 4.3. Điều khiển tự động đếm sản phẩm. 

 4.4. Điều khiển tự động hệ thống trộn nhiên liệu. 

 Phần2. Thực tập kỹ thuật viên 

 1.Kết nối các thiết bị lập trình PLC S7-300, PLC S7-200, LOGO trong hệ 

thống tự động. 

 1.1. Kết nối S7 300, PLC S7–200, LOGO –24R. 

 1.2. Cách kết nối PLC với các cổng giao tiếp, kết nối  PLC với máy tính cá 

nhân 

 1.3. Thực hành  bảo dƣỡng PLC. 

 1.4. Thực hành kết nối PLC với hệ thống tự động. 
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 2. Thực hành sử dụng phần mềm Simentic S7-300 

 2.1. Nhận biết, vào-ra phần mềm. S7-300. 

 2.2. Khai báo các tín hiệu vào-ra.   

 2.3. Lập khung chƣơng trình trong khối OB1 

 2.4. Sửa chữa, lƣu fie chƣơng trình, sử dụng các ngôn ngữ của S7-300.    

 3.Thực hành ứng dụng các khối chức năng cơ bản của S7-300 

 3.1. Thực hành sử dụng khối BitLogic. 

 3.2. Thực hành sử dụng khối thời gian. 

 3.3. Thực hành sử dụng khối  đếm. 

 3.4. Thực hành sử dụng khối so sánh. 

 
            4. Thực hành lập trình cho các hệ thống tự động đơn giản, thông 

dụng. 

 4.1. Lập chƣơng trình điều khiển tự động đảo chiều quay động cơ. 

 4.2. Lập chƣơng trình điều khiển tự động khởi động  sao-tamgiác.  

 4.3. Lập chƣơng trình điều khiển tự động đếm sản phẩm. 

 4.4. Lập chƣơng trình điều khiển tự động hệ thống trộn nhiên liệu. 

9.4.Khoá luận tốt nghiệp 8TC 

Điều kiện tiên quyết: Học xong tất cả các học phần trong chƣơng trình đào tạo Cao 

đẳng chuyên ngành Tự động hoá của trƣờng CĐKT-KT-CNI 

Hệ thống kiến thức tổng hợp của chƣơng trình đào tạo Cao đẳng ngành điện, chuyên 

ngành Tự động hoá của trƣờng CĐKT-KT-CNI. Cụ thể: Ôn tập lại các học phần lý 

thuyết cơ sở ngành(Cơ sở kỹ thuật điện, Lý thuyết điều khiển tự động...), các học phần lý 

thuyết chuyên ngành (Điều khiển khí nén, Tự động hoá quá trình công nghệ...) và kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp (Các mạch điện cơ bản, Điện t ử công suất, Ứng dụng điều 

khiển bằng Matlab, Điều khiển khí nén, Vixửlý, Tự động hoá quá trình công nghệ.)  

10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình: 

10.1.Bảng tổng hợp số lượng giảng viên 

STT Phần kiến thức 
Giáo viên cơ hữu 

Giáo viên thỉnh 

giảng Tổng số 

Số lƣợng Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ 

1 Giáo dục đại cƣơng 40 80% 10 20% 50 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 29 64% 16 36% 45 

  Chung 69 73% 26 27% 95 

10.2. Phần Giáo dục đại cương  
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- Giáo viên cơ hữu: 

TT Họ và tên Học vị - chuyên ngành Học phần giảng dạy 

1  Nguyễn Văn Bảng Thạc sỹ - Triết học Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 

2  Ngô Thị Mai Thạc sỹ - Triết học Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa MácNguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác 

3  Nguyễn Văn Bình Thạc sỹ - Ktế chính trị Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 

4  Võ Thị Dƣơng Thạc sỹ - Ktế chính trị Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 

5  Đinh Cẩm Nhung Thạc sỹ - Chính trị Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 

6  Trần Thị Mỵ Thạc sỹ - Chính trị Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 

7  Nguyễn Văn Sinh Thạc sỹ - Chính trị Lịch sử Đảng CS Việt Nam 

8  Đinh Cẩm Nhung Thạc sỹ - Chính trị Lịch sử Đảng CS Việt Nam 

9  Lại Thị Hoà Thạc sỹ - Chính trị Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

10  Phan Thị Hƣơng Thạc sỹ - Chính trị Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

11  Đoàn Văn Đại Thạc sỹ - Pháp luật Pháp luật đại cƣơng 

12  Tống Đức Cơ Thạc sỹ - Pháp luật Pháp luật đại cƣơng 

13  Trần Văn Tài Thạc sỹ - Quản trị KD Quản trị học 

14  Trần Mạnh Hùng Thạc sỹ - Quản trị KD Quản trị học 

15  Trần Ngọc Huy Thạc sỹ - Quản lý GD Nhập môn lôgic học 

16  Nguyễn Huy Hoà Tiến sỹ - CN thông tin Nhập môn lôgic học 

17  Nguyễn Hồng Sâm Thạc sỹ - Quản lý GD Tâm lý học đại cƣơng 

18  Hồ Mai Hoa Thạc sỹ - Quản lý GD Tâm lý học đại cƣơng 

19  Phạm Minh Đạo Thạc sỹ - CN cơ khí Phƣơng pháp luận NCKH 

20  Trƣơng Thị Thuỷ Thạc sỹ - CN Th.phẩm Phƣơng pháp luận NCKH 

21  Lê Ngọc Hạnh Thạc sỹ - Ngoại ngữ Anh văn 1, 2, 3, 4 

22  Nguyễn Kim Uyên Thạc sỹ - Ngoại ngữ Anh văn 1, 2, 3, 4 

23  Nguyễn Thị Luyến Thạc sỹ - Ngoại ngữ Anh văn 1, 2, 3, 4 

24  Đỗ Thị Hồng Hà Thạc sỹ - Ngoại ngữ Anh văn 1, 2, 3, 4 

25  Hồ Mai Hoa Thạc sỹ - Ngoại ngữ Anh văn 1, 2, 3, 4 

26  Cao Diệp Thắng Tiến sỹ - CN thông tin Nhập môn tin học 

27  Trần Hồng Việt Thạc sỹ - CN thông tin Nhập môn tin học 

28  Trần Thị Anh Hoa Thạc sỹ - Toán Toán cao cấp 1, 2, 3 

29  Phạm Thị Thƣ Thạc sỹ - Toán Toán cao cấp 1, 2, 3 

30  Phạm Thị Mai Thạc sỹ - Toán Xác suất và thống kê 

31  Trần Công Thơ Thạc sỹ - Toán Phƣơng pháp tính 

32  Chu Bình Minh Thạc sỹ - Toán Qui hoạch tuyến tính 

33  Nguyễn Hữu Dung Thạc sỹ - Vật lý Vật lý 1 

34  Phạm Văn Dũng Thạc sỹ - Vật lý Vật lý 1, Thí nghiệm vật lý 1 
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TT Họ và tên Học vị - chuyên ngành Học phần giảng dạy 

35  Nguyễn Ph. Lan Thạc sỹ - Hoá CB Hoá học 1, 2 

36  Trần Văn Bốn Thạc sỹ - Hoá CB Hoá học 1, 2 

37  Đỗ Thi Minh Hạnh Thạc sỹ - Môi trƣờng Môi trƣờng và con ngƣời 

38  Hoàng Hoài Nam Thạc sỹ - TDTT Giáo dục thể chất 

39  Phạm Cao Cƣờng Thạc sỹ - TDTT Giáo dục thể chất 

40  Phạm Văn Trà Thạc sỹ - GDQP Giáo dục quốc phòng 

- Giáo viên thỉnh giảng: 

TT Họ và tên Học vị - chuyên ngành Học phần giảng dạy 

1  Dƣơng Ng.Quang Thạc sỹ - Chính trị Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 

2  Trịnh Tiến Hùng Thạc sỹ - Chính trị Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác 

3  Phí Văn Kỷ Tiến sỹ - Quản lý kinh tế Quản trị học 

4  Trần Thanh Vân Thạc sỹ - Quản lý GD Nhập môn lôgic học 

5  Nguyễn Hông Lê Thạc sỹ - Ngoại ngữ Anh văn 1, 2, 3, 4 

6  Ngô Quý Chung Thạc sỹ - Ngoại ngữ Anh văn 1, 2, 3, 4 

7  Nguyễn Ƣng Thạc sỹ - Toán Toán cao cấp 1, 2, 3 

8  Trần Ngọc Linh Thạc sỹ - Hoá CB Hoá học 1, 2 

9  Lê Đình Chính Thạc sỹ - TDTT Giáo dục thể chất 

10  Phạm Văn Kiệt Thạc sỹ - GDQP Giáo dục quốc phòng 

10.3.Phần Giáo dục chuyên nghiệp  

- Giáo viên cơ hữu: 

TT Họ và tên Học vị - Chuyên ngành Häc phÇn gi¶ng d¹y 

1 Đỗ Thị Thu Dung 

Châu Thanh Phƣơng 
Thạc sỹ Điện tử viễn thông Điện tử cơ bản 1 

2 Châu Thanh Phƣơng 

Đỗ Thị Thu Dung 
Thạc sỹ Điện tử viễn thông 

Điện tử cơ bản 2 

3 Đỗ Quang Hiệp 

Trần Đức Chuyển 
Thạc sỹ 

 

Tự động hoá 
An toàn ngành  điện 

4 Phạm Ngọc Khánh 

Nguyễn Hải Bình 
Thạc sỹ 

 

Tự động hoá 
Mạch điện 1 

5 Phạm Ngọc Khánh 

Nguyễn Hải Bình 
Thạc sỹ 

 

Tự động hoá 
Mạch điện 2 

6 Phạm Ngọc Sâm 

Hoàng Đình Cơ 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Khí cụ điện 

7 Hoàng Đình Cơ 

Vũ Duy Hƣng 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Máy điện 1 

8 Hoàng Đình Cơ 

Vũ Duy Hƣng 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Máy điện 2 

9 Đỗ Quang Hiệp 

Phạm Văn Huy 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Đo lƣờng và thiết bị đo 

10 Phạm Hữu Đức Dục 

Phạm Văn Thịnh 
Tiến sỹ 

 

Tự động hoá 

 

Hệ thống điều khiển tự 

động  
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11 Phạm Ngọc Khánh 

Đỗ Quang Hiệp 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Truyền động điện 

12 Bùi Huy Hải  

Bùi Văn Hậu 

Tiến sỹ Điện tử viễn thông Kỹ thuật số 

13 Nguyễn Cao Cƣờng 

Vũ Duy Hƣng 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Đồ án học phần 1  

14 Trần Đức Luân 

Trần Đức Chuyển 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Đo lƣờng - Cảm biến 

15 Hoàng Đình Cơ 

Đỗ Quang Hiệp 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Cung cấp điện 

16 Phạm Ngọc Khánh 

Phạm ngọc Sâm 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Đồ án học phần 2 

17 Võ Thu Hà 

Trần Đức Chuyển 
Tiến sỹ 

Thạc sỹ 
Tự động hoá 

Giải tích mạng và mô 

phỏng máy tính 

18 Châu Thanh Phƣơng 

Đặng Hƣơng Giang 

 Điện tử viễn thông Kỹ thuật truyền số liệu 

19 Trần Ngọc Sơn 

Phạm Ngọc Sâm 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Hệ thống điện  

20 Bùi Văn Hậu 

Châu Thanh Phƣơng 

Tiến sỹ 

Thạc sỹ 

Điện tử viễn thông Vi xử lý 1 

21 Võ Thu Hà 

Trần Đức Chuyển 

Tiến sỹ 

Thạc sỹ 
Tự động hoá Điện tử công suất  

22 Trần Ngọc Sơn 

Phạm Ngọc Sâm 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Điều khiển khí nén 

23 Trần Đức Chuyển 

Lê Trọng Luân 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Điều khiển lập trình 

23 Lê Trọng Luân 

Phạm Ngọc Khánh Thạc sỹ 
Tự động hoá 

 

Hệ thống thu thập dữ liệu 

và điều khiển 

23 Phạm Ngọc Sâm 

Hoàng Đình Cơ 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Trang bị điện 

23     

24     

25 Phạm Ngọc Khánh 

Võ Thu Hà 

Thạc sỹ 

Tiến sỹ  

Tự động hoá 

 
Đồ án học phần 3 

26 Đinh Trƣờng Ninh 

Hoàng Đình Cơ 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Thực tập 1: Điện cơ bản 

27 Đỗ Thị Thu Dung 

Châu Thanh Phƣơng 
Thạc sỹ Điện tử viễn thông Thực tập 2: Điện tử cơ bản 

28 Hoàng Đình Cơ 

Vũ Duy Hƣng 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Thực tập 3: Máy điện 

29 Đỗ Quang Hiệp 

Phạm Văn Huy 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Thực tập 4: Đo lƣờng điện 

30 Hoàng Đình Cơ 

Đỗ Quang Hiệp 
Thạc sỹ 

Tự động hoá 

 
Thực tập 5: Cung cấp điện 

31 Nguyễn Hải Bình 

Phạm Văn Huy Thạc sỹ 
Tự động hoá 

 

Thực tập 6: Giải tích và mô 

phỏng trên máy tính 

32 Hà Huy Giáp 

Trần Đức Chuyển Thạc sỹ 
Tự động hoá 

 

Thực tập 7:  Điện tử công 

suất 

33 Trần Ngọc Sơn 

Phạm Ngọc Sâm Thạc sỹ 
Tự động hoá 

 

Thực tập 8:  Điều khiển khí 

nén 
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34 Trần Đức Chuyển 

Lê Trọng Luân Thạc sỹ 
Tự động hoá 

 

Thực tập 9:  Điều khiển lập 

trình 

- Giáo viên thỉnh giảng: 

TT Họ và tên Học vị -  Chuyên ngành Häc phÇn gi¶ng d¹y 

1 
Lã văn Út GS. 

Tiến sỹ 

Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa 
Đo lƣờng - Cảm biến 

 

2 
Bùi Quốc Khánh PGS. 

Tiến sỹ 

Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa 
Hệ thống thu thập dữ  liệu và 

điều khiển 

3 
Phạm Thƣợng Hàn PGS. 

Tiến sỹ 

Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa 

 Giải tích mạng và mô phỏng 

trên máy tính 

 

4 
Nguyễn Thế Thắng PGS. 

Tiến sỹ 

Điện tử 

ĐH Bách Khoa Vi xử lý 

5 
Đặng Quốc Thống PGS. 

Tiến sỹ 

Điện tử 

ĐH Bách Khoa 
Điện  tử cơ bản 1 + 2 

 

6 
Phạm Ngọc Yến PGS. 

Tiến sỹ 

Điện tử 

ĐH Bách Khoa 
Thiết bị điều khiển điện 

 

7 
Trần Văn Tập Tiến sỹ Điện tử 

ĐH Bách Khoa Vi xử lý 

8 
Nguyễn Quốc Cƣờng Tiến sỹ Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa Kỹ thuật truyền số liệu 

9 
Nguyễn Mạnh Tiến Tiến sỹ Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa Điện tử công suất 

10 
Phan Xuân Minh PGS. 

Tiến sỹ 

Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa Điều khiển lập trình  

11 
Nguyễn Doãn Phƣớc PGS. 

Tiến sỹ 

Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa Kỹ thuật truyền số liệu 

12 
Nguyễn Văn Hoà Tiến sỹ Tự động hoá 

ĐH Bách Khoa Hệ thống điều khiển tự động 

13 
Võ Quang  Lạp PGS. 

Tiến sỹ 

Tự động hoá 

ĐH Thái nguyên Điện tử công suất 

14 
Lại Khắc  Lãi PGS. 

Tiến sỹ 

Tự động hoá 

ĐH Thái nguyên Kỹ thuật số 

15 
Nguyễn Nhƣ Hiển PGS. Tự động hoá 

Hệ thống thu thập dữ  liệu và 

điều khiển 
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TT Họ và tên Học vị -  Chuyên ngành Häc phÇn gi¶ng d¹y 

Tiến sỹ ĐH Thái nguyên 

16 Vũ Thị Ngọc Bích Tiến sỹ Thực phẩm Môi trƣờng và con ngƣời 

17 Đỗ Văn Chƣơng Tiến sỹ Thực phẩm Hoá học 1 

18 Trƣơng Thị Cẩm Trang Tiến sỹ Thực phẩm Hoá học 2 

19 Đào Anh Tuấn Thạc sỹ Hoá nhuộm Hoá học 1 

20 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thạc sỹ Thực phẩm Hoá học 2 

21 Trần Đức Hiển Thạc sỹ Hoá thực phẩm Môi trƣờng con ngƣời 

22 Đặng Văn  Phiếu Tiến sỹ QTKD Kinh tế tổ chức 

23 Trần Hoàng Long Tiến sỹ QTKD Kinh tế tổ chức 

23 Cao Diệp Thắng Tiến sỹ Công nghệ thông tin Nhập môn tin học 

23 Dƣơng Thế Việt Thạc sỹ Tin học Nhập môn tin học 

23 Phùng Thị Thu Hiền Thạc sỹ Tin học Nhập môn tin học 

24 Vũ Thị Thu Huyền Thạc sỹ Toán tin Nhập môn tin học 

25 Nguyễn Ích Thông Thạc sỹ Cơ khí Cơ kỹ thuật 

26 Phạm Minh Đạo Thạc sỹ Cơ khí Hình hoạ vẽ kỹ thuật 

27 Chu Việt Cƣờng Thạc sỹ Cơ khí Cơ kỹ thuật 

28 Nguyễn Hữu Quang Thạc sỹ Cơ khí Hình hoạ vẽ kỹ thuật 

29 Lê Ngọc  Hạnh Thạc sỹ Giáo dục học Anh chuyên ngành điện 

30 Nguyễn Thị Kim Uyên Thạc sỹ Tiếng Anh, tiếng Nga Anh 1 

31 Nguyễn Thị Luyến Thạc sỹ Tiếng Anh Anh 2 

32 Đỗ Thị Hồng Hà Thạc sỹ Tiếng Anh, tiếng Nga Anh 3 

33 Hồ Mai  Hoa Thạc sỹ Tiếng Anh Anh chuyên ngành điện 

34 Đỗ Thị Tiểu Yến Thạc sỹ Tiếng Anh Anh 1 

60 Hoàng Thị Minh Lý Thạc sỹ Tiếng Anh Anh 2 

61 Trần Ngọc Ban Thạc sỹ Tiếng Anh Anh 3 

62 Trần Thị Anh Hoa Thạc sỹ Toán Toán cao cấp 1 

63 Phạm Thị Thƣ Thạc sỹ Toán Toán cao cấp 1 

64 Lê Thanh Sơn Thạc sỹ Toán Toán cao cấp 2 

65 Trần Thị Hoàng Yến Thạc sỹ Toán Toán cao cấp 2 

66 Trần Chí Lê Thạc sỹ Toán Toán cao cấp 3 

67 Chu Bình Minh Thạc sỹ Toán Toán cao cấp 3 

68 Cao Thanh Xuân Thạc sỹ Toán Toán chuyên đề 1 

69 Trần Văn Toàn Thạc sỹ Toán Toán chuyên đề 2 

70 Trần Công  Thơ Thạc sỹ Toán Toán chuyên đề 4 

71 Nguyễn Hữu Dung Thạc sỹ Vật lý Vật lý đại cƣơng 

72 Phạm Văn Dũng Thạc sỹ Vật lý Vật lý đại cƣơng 

73 Vũ Kim Thái Thạc sỹ Vật lý Vật lý đại cƣơng 

74 Đinh Văn Tình Thạc sỹ Vật lý Vật lý đại cƣơng 

75 Phạm Ngọc Anh Tiến sĩ Q.L giáo dục Nhập môn Logic học 

76 Lại Thị Hoà Thạc sỹ QL Giáo dục  Nhập môn Logic học 

77 Phan Thị Cảnh Thạc sỹ QL giáo dục Nhập môn Logic học 
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TT Họ và tên Học vị -  Chuyên ngành Häc phÇn gi¶ng d¹y 

78 Trần Văn  Huy Thạc sỹ QL giáo dục Nhập môn Logic học 

79 Nguyễn Văn Bình Thạc sỹ Kinh tế chính trị  

80 Võ Thị Dƣơng Thạc sỹ Kinh tế chính trị  

81 Trần Thị Bình  Minh Thạc sỹ Ktế chính trị  

82 Ngô Thị  Mai Thạc sỹ Triết học  

83 Nguyễn Thị 

Hồng 

Sâm Thạc sỹ Pháp luật 

 

84 Đoàn Văn  Đại Thạc sỹ Pháp luật  

85 Hoàng Hoài  Nam  Thạc sỹ Thể dục thể thao  

86 Tống Đức Cơ Thạc sỹ Pháp luật  

87 Hà Diệu Hằng Thạc sỹ Pháp luật  

88 Phạm Cao Cƣờng Thạc sỹ Thể dục TT  

89 Trần Thị Thu Hằng Thạc sỹ Pháp luật  

90 Đinh Quốc Bình Thạc sỹ Kinh tế chính trị  

91 Nguyễn Văn Bảng Thạc sỹ Kinh tế Chính trị  

92 Trần Thị Mỵ Thạc sỹ Lịch sử Đảng  

93 Mai Chi Thạc sỹ Triết học  

94 Lại Thị Thuỳ Linh Thạc sỹ TT Hồ Chí Minh  

95 Trần Trọng Thân Thạc sỹ Thể dục TT  

96 Nguyễn Hải Vân Anh Thạc sỹ Lịch sử Đảng  

97 Vũ Hồng  Thanh Thạc sỹ Thể dục thể thao  

98 Trần Mạnh  Toàn Thạc sỹ Luật  

99 Bùi Thanh Thuỷ Thạc sỹ Triết học  

100 Đinh Thị Cẩm Nhung Thạc sỹ Chính trị  

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

11.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo 

STT Học phần 

Tài liệu học tập Tài liệu tham khảo 

Tên tài 

liệu 
Tác giả 

NXB, 

năm XB 

Tên tài 

liệu 
Tác giả 

NXB, 

năm XB 

1 Điện tử cơ 

bản 1 

Bài giảng 

Điện tử 

cơ bản 1  

 

Đỗ Thị 

Thu Dung 

2005 Kỹ thuật 

điện tử  

 

 Đỗ Xuân 

Thụ 

Nhà xuất 

bản khoa 

và kỹ 

thuật học - 

2000 

2 Điện tử cơ 

bản 2 

Bài giảng 

Điện tử 

cơ bản 2 -  

 

Đỗ Thị 

Thu Dung 

2005 Kỹ thuật 

điện tử  

 

 Đỗ Xuân 

Thụ 

Nhà xuất 

bản khoa 

và kỹ 

thuật học - 
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2000 

3 An toàn 

ngành kỹ 

thuật điện 

Bài giảng  

An toàn 

điện  

Đỗ Quang 

Hiệp 

2004 Giáo trình 

An toàn 

điện   

Nguyễn 

Đình 

Thắng,  

2005 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục - 

2004. 

4 Mạch điện 1 Bài giảng 

mạch điện 

1  

 

Phạm 

Ngọc 

Khánh 

2004 - Cơ sở kỹ 

thuật điện 

. 

- Lý 

thuyết 

mạch điện 

Nguyễn 

Bình 

Thành 

 Lê Văn 

Bảng 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật 1976 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Năm 

2005 

5 
Mạch điện 2 

Bài giảng 

mạch điện 

2 

Phạm 

Ngọc 

Khánh 

2004 Cơ sở kỹ 

thuật điện 

. 

- Lý 

thuyết 

mạch điện 

 Nguyễn 

Bình 

Thành 

Lê Văn 

Bảng 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật 1976 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Năm 

2005 

6 
Khí cụ điện 

Bài giảng 

Khí cụ 

điện  

Phạm 

Ngọc Sâm 

2004 Khí cụ 

điện     

 Nguyễn 

Xuân Phú 

Tô Đằng 

NXB khoa 

học và kỹ 

thuật,1998 

7 
Máy điện 1 

Bài giảng 

Máy điện 

tập 1 

Phạm Văn 

Thịnh 

2004 Máy điện 

tập 1 

 Nguyễn 

Mạnh 

Tiến 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 

2000 

8 
Máy điện 2 

Bài giảng 

Máy điện 

tập 2 

Phạm Văn 

Thịnh 

2004 Máy điện 

tập 2 

 Nguyễn 

Mạnh 

Tiến 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 

2000 
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9 
Đo lƣờng và 

thiết bị đo 
Bài giảng  

Đo lƣờng 

và thiết bị 

đo 

Đỗ Quang 

Hiệp 

2004 
Đo lƣờng 

vật lý tập 

1,2  

 

Trƣờng 

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội 

NXB khoa 

học và kỹ 

thuật , 

2005 

10 
Hệ thống điều 

khiển tự động  
Lý thuyết 

điều khiển 

tự động 

Phạm 

Hữu Đức 

Dục 

2004    

11 
Truyền động 

điện 
Truyền 

động điện 

Phạm Văn 

Thịnh 

2004 Cơ sở 

truyền 

động điện 

Bùi Quốc 

Khánh 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 

2004 

12 
Kỹ thuật số 

Bài giảng  

Kỹ thuật 

số 

Bùi Huy 

Hải 

2004 Kỹ thuật 

số -  

 

Nguyễn 

Thuý Vân 

NXB 

Khoa học 

Kỹ thuật, 

2004 

13 
Đồ án học 

phần 1  
Bài giảng  

Truyền 

động điện 

Phạm Văn 

Thịnh 

2004 Cơ sở 

truyền 

động điện 

Bùi Quốc 

Khánh 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 

2004 

14 
Đo lƣờng - 

Cảm biến 
Bài giảng  

Đo lƣờng 

- Cảm 

biến 

Phạm 

Ngọc 

Khánh 

2004 Giáo trình 

Cảm biến  

Phan 

Quốc 

Phô, 

Nguyễn 

Đức 

Chiến 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  - 

2006. 

15 
Cung cấp điện 

Bài giảng 

Cung cấp 

điện 

Đỗ Quang 

Hiệp 

2004 Cung cấp 

điện  

Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

NXB khoa 

học và kỹ 

thuật 

2000. 

16 
Đồ án học 

phần 2 
Bài giảng 

Trang bị 

điện  

 

Hoàng 

Đình Cơ 

2004 Trang bị 

điện trong 

máy cắt 

gọt kim 

Nguyễn 

Mạnh 

Tiến 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 
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loại  2000 

17 
Giải tích 

mạng và mô 

phỏng máy 

tính 

Bài giảng 

Giải tích 

mạng và 

mô phỏng 

máy tính 

Võ Thu 

Hà 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2006 

18 
Kỹ thuật 

truyền số liệu 
Bài giảng 

Kỹ thuật 

truyền số 

liệu 

Đặng 

Hƣơng 

Giang 

2004 Cơ sở kỹ 

thuật 

truyền số 

liệu  

 

Nguyễn 

Văn 

Thƣởng 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 

2005 

19 
Hệ thống điện  

Bài giảng 

Hệ thống 

điện  

Đỗ Quang 

Hiệp 

2004  Cung cấp 

điện  

Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

 

NXB khoa 

học và kỹ 

thuật 

2000. 

20 
Vi xử lý 1 Bài giảng 

Kỹ thuật 

vi xử lý  

 

Bùi văn 

Hậu 

2004 Vi xử lý – 

TG Văn 

Thế Minh 

NXB 

Giáo dục 

Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2000 

21 
Điện tử công 

suất  
Bài giảng 

Điện tử 

công suất 

Võ Thu 

Hà 

2004 Điện tử 

công suất 

Nguyễn 

Bính 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 

2004 

22 
Điều khiển 

khí nén 
Bài giảng 

Điều 

khiển khí 

nén 

Trần 

Ngọc Sơn 

2004  - Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2004 

23 
Điều khiển 

lập trình 
Bài giảng 

Điều 

khiển lập 

trình 

Trần Đức 

chuyển 

2004    Giáo 

trình “Tự 

động hoá 

quá trình 

công 

- Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  

2000. 



 71 

nghệ ”  

 

24 
Hệ thống thu 

thập dữ liệu 

và điều khiển 

Bài giảng 

Hệ thống 

thu thập 

dữ liệu và 

điều khiển 

Nguyễn 

Hải Bình 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2006 

25 
Trang bị điện 

Bài giảng 

Trang bị 

điện  

Phạm 

Ngọc Sâm 

2004 Trang bị 

điện trong 

máy cắt 

gọt kim 

loại  

 

Nguyễn 

Mạnh 

Tiến 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật- 

2000 

26 
Tính toán, sửa 

chữa dây quấn 

máy điện 

Bài giảng 

Tính toán, 

sửa chữa 

dây quấn 

máy điện 

Vũ Duy 

Hƣng 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2007 

27 
Điều chỉnh tự 

động truyền 

động điện 

Điều 

chỉnh tự 

động 

truyền 

động điện 

Phạm Văn 

Thịnh 

2004 Điều 

chỉnh tự 

động 

truyền 

động điện 

-Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

- Bùi 

Quốc 

Khánh 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  

2000. 

28 
Mô hình hoá 

Bài giảng 

Mô hình 

hoá 

Võ Thu 

Hà 

2008  -Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

- Nguyễn 

Công 

Hiền 

 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  

2006. 

29 
Tổng hợp hệ 

điện cơ 
Bài giảng 

Tổng hợp 

Võ Thu 

Hà 

2008  -Trƣờng 

đại học 
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hệ điện cơ KT- KT- 

CN 

 

30 
Rôbôt công 

nghiệp 
Bài giảng 

Rôbôt 

công 

nghiệp 

Võ Thu 

Hà 

2008  -Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

- Nguyễn 

Thiện 

Phúc 

 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  

2006. 

31 
Thiết kế mạch 

Logic 
Bài giảng 

Thiết kế 

mạch 

Logic 

Đỗ Thu 

Dung 

2008  - Nguyễn 

Thuý Vân 

 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  

2006. 

32 
Lý Thuyết 

điều mờ 
Bài giảng Phạm 

Hữu Đức 

Dục 

2008  -Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

 

 

33 
Điều khiển số 

Bài giảng 

Điều 

khiển số 

Phạm 

Ngọc 

Khánh 

2008  -Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

- Nguyễn 

Phùng 

Quang 

 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  

2006. 

34 
Hệ thống điện 

Bài giảng 

Hệ thống 

điện 

Đỗ Quang 

Hiệp 

2008  -Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 
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35 
Đồ án học 

phần 3 
Bài giảng 

Điều 

khiển lập 

trình 

Phạm Văn 

Thịnh 

2004    Giáo 

trình “Tự 

động hoá 

quá trình 

công 

nghệ ”  

 

- Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học kỹ 

thuật  

2000. 

36 
Thực tập 1: 

Điện cơ bản 
Bài giảng 

Thực tập 

1: Điện cơ 

bản 

Đinh 

Trƣờng 

Ninh 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

37 
Thực tập 2: 

Điện tử cơ 

bản 

Bài giảng 

Thực tập 

2: Điện tử 

cơ bản 

Đỗ Thi 

Dung 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

38 
Thực tập 3: 

Máy điện 
Bài giảng 

Thực tập 

3: Máy 

điện 

 Vũ duy 

Hƣng 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

39 
Thực tập 4: 

Đo lƣờng điện 
Bài giảng 

Thực tập 

4: Đo 

lƣờng 

điện 

Đỗ Quang 

Hiệp 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

40 
Thực tập 5: 

Cung cấp điện 
Bài giảng 

Thực tập 

5: Cung 

cấp điện 

Đỗ Quang 

Hiệp 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

41 
Thực tập 6: 

Giải tích và 

mô phỏng trên 

máy tính 

Bài giảng 

Thực tập 

6: Giải 

tích và 

mô phỏng 

trên máy 

tính 

Võ Thu 

Hà 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 
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42 
Thực tập 7:  

Điện tử công 

suất 

Bài giảng 

Thực tập 

7:  Điện 

tử công 

suất 

Võ Thu 

Hà 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

43 
Thực tập 8:  

Điều khiển 

khí nén 

Bài giảng 

Thực tập 

8:  Điều 

khiển khí 

nén 

Trần 

Ngọc Sơn 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

44 
Thực tập 9:  

Điều khiển 

lập trình 

Bài giảng 

Thực tập 

9:  Điều 

khiển lập 

trình 

Trần Đức 

Chuyển 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

45 
Thực tập 10: 

Các mạch 

điện cơ bản 

Bài giảng 

Thực tập 

10: Các 

mạch điện 

cơ bản 

Phạm 

Ngọc Sâm 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

46 
Thực tập 11: 

Kỹ thuật vi 

điều khiển 

Bài giảng 

Thực tập 

11: Kỹ 

thuật vi 

điều khiển 

Bùi Văn 

Hậu 

2004  Trƣờng 

đại học 

KT- KT- 

CN 

2005 

11.2. Các phòng học lý thuyết, thí nghiệm, thực hành môn học 

- Phòng học lý thuyết theo đúng tiêu chuẩn quy định, các phòng học chuyên dùng có 

trang bị đầy đủ các thiết bị multimedia: máy tính, projector, camera, đèn chiếu.  

- Các phòng thí nghiệm, thực hành các học phần giáo dục đại cƣơng, cơ sở ngành: 

o Phòng thực hành tin học: 

TT Phòng thí nghiệm, thực hành Số lƣợng 
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1 - Phòng thực hành máy tính và các phần mềm chuyên dùng. 

- Phục vụ giảng dạy cho các môn: Tin học đại cƣơng, tin học cơ  

sở, Ngôn ngữ lập trình C, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Tin ứng 

dụng, và các học phần tin học ứng dụng ngành. 

6 

2 - Phòng thực hành mạng. 

- Phục vụ giảng dạy cho các môn: Ngôn ngữ lập trình C++, Lập 

trình Visual, Lập trình mạng, thực tập thiết kế Web,Thực tập 

quản trị mạng, thực tập tin văn phòng, thực tập quản trị cơ sở dữ 

liệu… 

2 

Hệ thống máy móc, thiết bị trong các phòng thực hành tin học: 

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Máy tính cái 400 

2 Máy chủ cái 6 

3 Hub cái 4 

4 Switch cái 4 

5 Router cái 6 

6 Tủ mạng cái 4 

o Phòng thực hành giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng: 

TT Phòng thí nghiệm, thực hành Số lƣợng 

1 Phòng tập thể hình 4 

2 Nhà thi đấu đa năng 1 

        

Hệ thống máy móc, thiết bị trong các phòng thực hành giáo dục thể chất, quốc 

phòng 

 

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

1  Xà đơn, xà kép, xà lệch Cái 6 

2  Cầu thăng bằng Cái 2 

3  Đƣờng chạy ngắn, chạy bền, hố nhảy xa Cái 3 

4  Dàn tập đa năng SPR Bộ 05 

5  Dàn tập 15 động tác Bộ 05 

6  Dàn chạy bộ (băng lụa)  Bộ 05 

7  Chèo thuyền Cái 07 
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TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

8  Ghế cong Cái 07 

9  Máy tập chân Cái 07 

10  Khoá tập cổ tay  Cái 07 

11  Cán tạ thép ngoại  Cái 05 

12  Ante Cái 14 

13  Tạ đĩa gang nội  Cái 200kg 

14  Lò so tập lực tay Cái 10 

15  Thang gióng Cái 07 

16  Loa Cái 05 

17  Dàn tập đa năng Bộ 05 

18  Dàn tập 15 động tác Bộ 05 

19  Dàn chạy bộ (băng lụa) Bộ 05 

20  Chèo thuyền Cái 07 

21  Máy lắc eo + máy tập leo núi Cái 07 

22  Xe đạp điện tử Cái 05 

23  Dàn liên hợp SPR Bộ 05 

24  Đĩa lắc eo Cái 15 

25  Ma sát 5 tốc độ Bộ 07 

26  Máy Profect Cái 07 

27  Ghế băng dài Cái 14 

28  Thang gióng Cái 07 

29  Gƣơng Cái 07 

30  Súng laser Khẩu 1 

31  Súng hơi thể thao Khẩu 11 

32  Súng tập (thể thao) Khẩu 20 

33  Mũ cứng Cái 600 

34  Quần áo quân sự Bộ 600 

35  Đồng tiền di động Cái 20 

o Phòng học thực hành ngoại ngữ 

TT Phòng thí nghiệm, thực hành Số lƣợng 

1 Phòng thực hành tiếng: Dạy kỹ năng nghe. Nói, đọc viết 4 
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2 Phòng tự học ngoại ngữ: Qua phân mềm, băng hình 4 

        Hệ thống máy móc, thiết bị trong các phòng thực hành ngoại ngữ 

TT Tên thiết bị Số lƣợng 

1 Tivi 30 

2 Computer, phần mềm học ngoại ngữ 40 

3 Cassette 40 

4 Headphone 60 

5 cabin 60 

6 Control table 2 

7 Video 30 

o Phòng học thực hành vật lí 

TT Phòng thí nghiệm, thực tập Số lƣợng 

1 Phòng thí nghiệm vật lý 04 

2 Phòng thí nghiệm vật lý ảo 2 

Hệ thống máy móc, thiết bị trong các phòng thí nghiệm vật lý 

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Bộ TN kho sát định luật động lực trên đệm không khí bộ 1 

2 Bộ TN xác định gia tốc trọng trƣờng bằng con lắc vật 

lí 

bộ 1 

3 Đo vận tốc trùng âm trong không khí bộ 1 

4 Xác định hệ số của chất lỏng bằng phƣơng pháp Stokes bộ 1 

5 Khảo sát dao động mạch cộng hƣởng bộ 1 

6 Khảo sát dao động khí bộ 1 

7 Bộ thí nghiệm khảo sát nhiễu từ qua tia Laser bộ  

8 Bộ khảo sát chuyển động của electron trong điện 

trƣờng và trong từ trƣờng. 

bộ 1 

9 Bộ thí nghiệm khảo sát giao thoa bộ 1 

10 Bộ thí nghiệm xác định mô men quán tính bộ 1 

11 Bộ thí nghiệm khảo sát phân cực ánh sáng bộ 1 

12 Bộ thí nghiệm khảo sát hịên tƣợng quang điện xác định 

hằng số Planck1 

bộ 1 

13 Bộ thí nghiệm khảo sát các định luật động học trên 

máy Atwood 

bộ 1 

14 Bộ thí nghiệm xác định tỉ số nhiệt dung phân tử không 

khí 

bộ 1 

15 Bộ thí nghiệm xác định hệ số lực căng mặt ngoài của 

chất lỏng 

bộ 1 

16 Bộ thí nghiệm đo điện trở bằng Wheaston và đo suất 

điện động bằng phƣng pháp xung đối 

bộ 1 
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TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

17 Bộ thí nghiệm khảo sát cặp nhiệt điện bộ 1 

18 Khảo sát phóng điện trong chất khí bộ 1 

19 Bộ thí nghiệm sắt từ bộ 1 

20 Bộ thí nghiệm khảo sát định luật quang học dùng tia 

Laser 

bộ 1 

21 Thí nghiệm làm quen với thƣớc đo và thƣớc đo cơ bản bộ 1 

22 Computer, phần mềm thí nghiệm vật lý ảo bộ 10 

o Phòng thí nghiệm hoá học: 

TT Phòng thí nghiệm, thực hành Số lƣợng 

1 Phòng thí nghiệm hoá cơ bản 3 

2 Phòng thí nghiệm hoá lý 3 

      Hệ thống máy móc, thiết bị trong các phòng thực hành hoá học: 

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Máy đo pH bộ 05 

2 Máy khuấy từ  bộ 05 

3 Kính hiển vi điện tử  bộ 10 

4 Đƣờng kế bộ 07 

o Phòng thí nghiệm chuyên ngành:  

TT Phòng thí nghiệm Số lƣợng Học phần 

1  Phòng thí nghiệm, thực hành điện 1 02 Thực tập1: Điện cơ bản 

2 Phòng thí nghiệm, thực hành Máy điện 02 Thực tập 3: Máy điện 

3 Phòng thí nghiệm, thực hành đo lƣờng điện 02 Thực tập 4: Đo lƣờng điện   

4 Phòng thí nghiệm, thực hành điện tử 02 Thực tập 2: Điện tử cơ bản 

5 Phòng thí nghiệm, thực hành cung cấp điện 02 Thực tập 5: cung cấp điện 

6 Phòng thí nghiệm, thực hành PLC 02 Thực tập 9:  Điều khiển lập 

trình 

7 Phòng thí nghiệm, thực hành vi xử lý 02 Thí nghiệm Vi xử lý 

8 Phòng thí nghiệm, thực hành điều khiển khí 

nén 

02 Thực tập 8: Điều khiển khí 

nén   

- Hệ thống máy móc, thiết bị trong các phòng thực hành tin học: 

TT Phòng thí nghiệm Số lƣợng Học phần 

1 Phòng thực tập máy tính, điều khiển quá 

trình 

04 Thực tập 9:  Điều khiển lập 

trình 

2 Phòng thực tập máy tính, giải tích mạng và 04 Thực tập 6: Giải tích và mô 
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mô phỏng máy tính phỏng trên máy tính 

11.3. Các xưởng thực tập:  

- Các xƣởng thực tập: 

TT Phòng, xƣởng thực hành, thực tập Số lƣợng Học phần 

1  Xƣởng thực hành điện 1 02 Thực tập1: Điện cơ bản 

2  Xƣởng thực hành Máy điện 02 Thực tập 3: Máy điện 

3 Xƣởng thực hành đo lƣờng điện 02 Thực tập 4: Đo lƣờng điện   

4 Xƣởng thực hành điện tử 02 Thực tập 2: Điện tử cơ bản 

5 Xƣởng thực hành cung cấp điện 02 Thực tập 5: cung cấp điện 

6 Xƣởng thực hành PLC 02 Thực tập 9:  Điều khiển lập 

trình 

7 Xƣởng thực hành điều khiển khí nén 02 Thực tập 8: Điều khiển khí 

nén   

8 Xƣởng thực hành điện tử công suất 02 Thực tập 7: Điện tử công suất 

- Hệ thống máy móc, thiết bị trong xƣởng thực tập: 

TT Tên thiết bị Đvị tính Số lƣợng Học phần 

1 - Các bộ modul chỉnh lƣu Bộ 10 Thực tập 7: Điện Tử Công 

Suất 

2 - Các bộ modul điện áp Bộ 10 Thực tập 7: Điện Tử Công 

Suất 

3 - Mỏ hàn xung Cái 20 Thực tập 2: Điện tử cơ bản 

4 - Các  cảm biến nhiệt độ Cái 20 Thực tập 4: Đo lƣờng điện   

5 - Các  cảm biến  ánh sáng Cái 20 Thực tập 4: Đo lƣờng điện   

6 - Các  cảm biến  độ ẩm Cái 20 Thực tập 4: Đo lƣờng điện   

7 - Các  cảm biến  vận  tốc Cái 20 Thực tập 4: Đo lƣờng điện   

8 - Các bộ modul điều khiển quá 

trình  

Bộ 20 Thực tập 8: Điều khiển khí 

nén   

9 - Máy biến áp Cái 10 Thực tập 3: Máy điện 

10 - Động cơ đồng bộ Cái 10 Thực tập 3: Máy điện 

11 - Động cơ không đồng bộ Cái 10 Thực tập 3: Máy điện 

12 - Động cơ 1 chiều Cái 10 Thực tập 3: Máy điện 

13 - Các bộ modul thuỷ lực Bộ 10 Thực tập 8: Điều khiển khí 

nén   
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14 - Các khí cụ điện Bộ 20 Thực tập1: Điện cơ bản 

15 - Các bộ modul điều khí nén 

(cơ) 

Bộ 05 Thực tập 8: Điều khiển khí 

nén   

16 - Các bộ modul điều khí nén 

(điện) 

Bộ 05 Thực tập 8: Điều khiển khí 

nén 

17 - Máy phát Cái 05 Thực tập 3: Máy điện 

18 - Các mạch mô phỏng mạch 

điện 1 chiều 

Bộ 15 Thực tập1: Điện cơ bản 

19 - Các mạch mô phỏng mạch 

điện xoay chiều 

Bộ 50 Thực tập1: Điện cơ bản 

20 - Các modul lắp mạch điều 

khiển 

Bộ 150 Thực tập1: Điện cơ bản 

21 - Các mô hình thực hành sửa 

chữa động cơ điện 

Bộ 50 Thực tập 3: Máy điện 

22 - Bộ điều khiển  PLC-S7-200,  

PLC-S7-300 

Bộ 02 Thực tập 9:  Điều khiển lập 

trình 

23 - Máy tính Cái 20 Thực tập 6: Giải tích và mô 

phỏng trên máy tính 

24 -Thiết bị tự động LOGO – 24R Bộ  02 Thực tập 9:  Điều khiển lập 

trình 

25 -Thiết bị biến tần Bộ 01 Thực tập 7: Điện tử công suất  

11.4. Hệ thống phần mềm chuyên dùng 

11.5. Thư viện:  

- Gồm 2 trung tâm thông tin thƣ viện với với tổng diện tích khoảng 1200 m2. 

- Số lƣợng đầu sách: khoảng 25.000 đầu sách, phục vụ đầy đủ các giáo trình, bài 

giảng cho HSSV mua, thuê hoặc mƣợn. 

- Thƣ viện đƣợc xây dựng theo mô hình thƣ viện điện tử, nối mạng trong toàn 

trƣờng, thuận tiện cho việc tra cứu, quản lý, sử dụng các tài liệu. 

- Số lƣợng báo, tạp chí: Khoảng 120 loại. 

- Tổ in ấn với 10 máy in nhanh, 15 máy photo phục vụ việc in ấn giáo trình, tài liệu 

phục vụ công tác giảng dạy, học tập 

11.6. Cơ sở vật chất khác phục vụ đào tạo:  

- Trƣờng có 2 cơ sở tại Nam Định và Hà Nội với tổng diện tích đất là: 23 ha. 

 Cơ sở Nam Định: diện tích 22 ha, trong đó: 
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 Tại 353 - Trần Hƣng Đạo: Diện tích đất là: 02 ha 

 Khu đất tại Mỹ Xã với diện tích đất là:        20 ha  

 Cơ sở Hà Nội: 454 - Minh Khai với diện tích đất là: 01 ha 

- Nhà ăn, ký túc xá với 500 chỗ ở có đầy đủ điện nƣớc. 

- Khu làm việc của cán bộ, giáo viên, nhà khách 

- Khu vui chơi thể thao, vƣờn cây xanh... 

Internet: gồm 08 đƣờng ADSL tốc độ dowload 2048kbps/ upload 640kbps, 2 hệ 

thống mạng LAN phục vụ cho toàn bộ công việc trong trƣờng: 

 Kết nối toàn bộ hệ thống máy tính các phòng, ban, khoa, bộ môn, thƣ viện (2 

đƣờng ADSL). 

 Cầu truyền hình trực tuyến giữa 2 cơ sở Nam Định - Hà Nội. (2 đƣờng 

ADSL). 

 Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (2 đƣờng ADSL). 

 Hệ thống cổng thoại học đƣờng  (2 đƣờng ADSL). 

- Hệ thống phần mềm quản lý Nhà trƣờng Edusoft có chức năng quản lý 12 phân hệ 

(hạng mục) sau: 

 Phân hệ quản lý sinh viện 

 Phân hệ quản lý điểm 

 Phân hệ quản lý đăng ký môn học 

 Phân hệ quản lý & xếp thời khóa biểu 

 Phân hệ quản lý học bổng khuyến khích, học bổng & miễn giảm học phí 

 Phân hệ quản lý tuyển sinh 

 Phân hệ thông tin phục vụ lãnh đạo 

 Phân hệ quản lý chƣơng trình đào tạo 

 Phân hệ quản lý phòng học 

 Phân hệ tính toán khối lƣợng giảng dạy 

 Phân hệ quản lý thu/chi học phí 

 Phân hệ quản lý CBCNV    

12. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình:  

12.1. Nguyên tắc chung 
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- Hƣớng đào tạo: Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo hƣớng công nghệ, do 

vậy khi thực hiện chƣơng trình cần chú ý: 

 Theo hƣớng ứng dụng nhiều hơn hƣớng tiềm năng. 

 Kiến thức cơ sở đƣợc rút gọn ở mức độ hợp lý. 

 Khối kiến thức ngành sẽ đƣợc tăng lên, chủ yếu ở phần thực hành. 

- Các căn cứ khi thực hiện chƣơng trình: Luật giáo dục, quy chế kèm theo quyết định 

43/2007/QĐ -BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy 

định khác của Nhà nƣớc về lĩnh vực đào tạo; các quy định hiện hành trong nhà trƣờng: 

chế độ công tác giáo viên, quy định về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ và hình thức xử 

lý đối với cán bộ, giáo viên ... 

- Nội dung khi thực hiện chƣơng trình: Các phòng, khoa, tổ bộ môn phải thực hiện 

đúng theo chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng chi tiết các học phần đã đƣợc duyệt. Nếu có 

những nội dung cần phải thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trƣớc khi thực 

hiện. 

- Kế hoạch đào tạo và phân công giáo viên lên lớp: Phải đƣợc bố trí hợp lý về 

chuyên môn, theo đặc thù từng ngành, từng đơn vị và phải đƣợc Ban Giám hiệu duyệt 

trƣớc khi thực hiện. 

- Các Khoa, Tổ bộ môn xây dựng đầy đủ bài giảng, ngân hàng dữ liệu đề thi cho 

toàn bộ các học phần và tổ chức giảng dạy theo các phƣơng pháp mới, tích cực hoá các 

hoạt động của sinh viên, hƣớng dẫn sinh viên tự đọc, nghiên cứu tài liệu. 

12.2. Kế hoạch đào tạo 

- Toàn bộ chƣơng trình đƣợc thực hiện trong 4 năm, mỗi năm học đƣợc chia thành 2 

học kỳ và có thể tổ chức học tập thêm trong kỳ nghỉ hè cho một số sinh viên nếu xét thấy 

cần thiết: 

o Học kỳ I: 21 tuần, từ khoảng 8/8 đến 31/12, bao gồm các nội dung: 

 Sinh hoạt chính trị đầu năm: 1 tuần. 

 Học tập, thi học kỳ, dự trữ: 20 tuần. 

o Học kỳ II: 23 tuần, từ khoảng 01/01 đến 24/6, bao gồm các nội dung: 

 Nghỉ tết: 2 tuần. 

 Sinh hoạt lớp, LĐ công ích: 1 tuần. 

 Học tập, thi học kỳ, dự trữ: 20 tuần. 

 Thi lại lần 1 của học kỳ I (Đƣợc tổ chức sau khi nghỉ tết khoảng 3 tuần) 

o Học kỳ hè: 6 tuần, từ khoảng 25/06 đến 7/8, bao gồm các nội dung: 

 Nghỉ hè. 

 Thi lại lần 1 của học kỳ II (Đƣợc tổ chức ngay đầu kỳ nghỉ hè) 
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 Tổ chức học bù, học phụ đạo, học vƣợt ... (gọi là học kỳ hè) 

 Thi lại lần 2 của cả học kỳ I và học kỳ II (gọi là thi học kỳ hè) 

Chú ý:  

 Học kỳ I năm học thứ nhất chỉ có 15 tuần (do thời điểm sinh viên vào 

khoá học muộn hơn so với thời điểm bắt đầu học kỳ I) 

 Học kỳ II năm học thứ tƣ không bố trí kỳ nghỉ hè, kế hoạch đƣợc tổ chức 

liên tục đến khi tốt nghiệp. 

- Quy định thực hiện các học phần: 

o Các học phần lý thuyết: Tại lớp học không quá 30 tiết/ tuần. Đƣợc chia thành 

các phần: Lý thuyết, Bài tập + Kiểm tra, Thực hành môn học. 

o Các học phần thực tập, bài tập lớn: Tại phòng thực hành của trƣờng và các 

doanh nghiệp, thời gian không qúa 40 giờ/ tuần. Đƣợc chia thành 2 phần: 

Thực tập tay nghề cơ bản và thực tập kỹ thuật viên. 

12.3. Chế độ công tác giáo viên 

- Căn cứ các quy định của Nhà nƣớc: 

o Căn cứ Quyết định số 1712/ĐH ngày 18 tháng 12 năm 1978 của Bộ Đại học 

và THCN về Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy Đại học; 

o Căn cứ Thông tƣ số 08/TT ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Bộ Đại học và 

THCN hƣớng dẫn một số điểm cơ bản về chế độ làm việc của cán bộ giảng 

dạy Đại học; 

o Căn cứ Thông tƣ số 47/TT - BĐH ngày 11 tháng 11 năm 1979 của Bộ Đại học 

và THCN hƣớng dẫn thực hiện một số điểm sửa đổi và bổ sung về chế độ làm 

việc của cán bộ giảng dạy Đại học; 

- Căn cứ quy định về công tác giáo viên kèm theo quyết định số 561/QĐ-ĐT ban 

hành ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế Kỹ 

thuật Công nghiệp. 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm  ....... 

Hiệu trƣởng 

CAÊN CÖÙ 


