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Năm 1956, khoa Cơ-Điện (tiền thân của Viện Điện ngày nay) là một trong những khoa đầu tiên ra đời 

cùng với sự kiện thành lập trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội. Trải qua từng giai đoạn lịch sử và từng thời 

kỳ, đến năm 2010 khoa Điện đã đƣợc đổi tên thành Viện Điện. Trong suốt 61 năm xây dựng và trƣởng 

thành, Viện Điện không ngừng đổi mới, phát triển và luôn tự hào là đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu 

trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành Điện của cả nƣớc. Hiện nay ngành Điện là ngành đƣợc yêu 

thích và lựa chọn số 1 của các sinh viên đăng ký học với khoảng 1000 sinh viên, học viên đƣợc tuyển sinh 

hàng năm. 

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và xã 

hội, các chƣơng trình đào tạo luôn đƣợc Nhà trƣờng và Viện cập nhật, đổi mới và phát triển. Thiết kế 

chƣơng trình đào tạo tích hợp theo phương pháp tiếp cận CDIO (Conceive - Design - Implement - 

Operate: Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Thực hiện - Vận hành) là giải pháp đƣợc các trƣờng đại học kỹ 

thuật trên toàn thế giới sử dụng. Một trong những nội dung quan trọng của CDIO là khảo sát, lấy ý kiến của 

các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để có thể xây dựng đƣợc chuẩn đầu ra 

cũng nhƣ chƣơng trình đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng lao động nói riêng và 

xã hội nói chung. 

Hiện nay, Viện Điện đang xây dựng các chƣơng trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sƣ, Cử nhân - 

Thạc sĩ khoa học, với 8 lĩnh vực ứng dụng gồm: Hệ thống điện, Hệ thống điện công nghiệp và dân 

dụng, Thiết bị điện – điện tử, Tự động hóa công nghiệp, Tự động hóa các hệ thống năng lượng, Cảm 

biến và đo lường công nghiệp, Kỹ thuật điều khiển và ứng dụng, Tin học công nghiệp. Để sinh viên 

sau khi ra trƣờng có khả năng thích ứng đƣợc tốt nhất các vị trí việc làm theo yêu cầu mới của nền công 

nghiệp, xã hội và của Quý vị, chúng tôi mong muốn nhận đƣợc những ý kiến đóng góp và nhận định về 

chuẩn đầu ra của các chƣơng trình đào tạo. 

Viện Điện trân trọng kính mời đại diện của Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, Đơn vị sử dụng lao động và 

các Quý vị đến dự Hội thảo góp ý cho chuẩn đầu ra của các chƣơng trình đào tạo vào thời gian và địa điểm 

sau đây: 

Thời gian: 8h30 - 11h30, ngày thứ 6, 14/07/2017 

Địa điểm: Phòng hội thảo C2, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Rất mong nhận đƣợc sự hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ của Quý vị. 
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