
 

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT KỸ THUẬT 

ĐIỆN 

 Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH 
KHỐI LƯỢNG (Tín 

chỉ, TC) 
GHI CHÚ 

1 Giáo dục đại cương  48  

1.1 Toán và khoa học cơ bản 32 26 chung khối ngành kỹ thuật, 3 bắt buộc bổ 

sung của ngành và 3 tự chọn bắt buộc 

1.2 Lý luận chính trị 10 Theo chương trình quy định chung của Bộ 

GD-ĐT. GDTC và GDQP-AN không tính vào 

tổng số tín chỉ toàn khóa. 1.3 Giáo dục thể chất (5) 

1.4 Giáo dục quốc phòng -an ninh (10 TC hay 165 tiết) 

1.5 Tiếng Anh (TOEIC I và TOEIC II) 6  

2 Giáo dục chuyên nghiệp 83  

2.1 Cơ sở và cốt lõi của ngành  46 Trong đó có 1 đồ án (2 TC) 

2.2 Tự chọn theo định hướng 20 Chọn 1 trong 2 định hướng của ngành* 

2.3 Tự chọn tự do 9 Chọn trong danh sách do khoa phê duyệt 

2.4 Thực tập kỹ thuật 2 Đăng ký thực hiện 4 tuần trong thời gian 

hè từ trình độ năm thứ 3  

2.5 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6 Thực hiện khi chỉ còn thiếu không quá 10 

TC tự chọn 

 Tổng khối lượng chương trình  131  

 

1 Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu của Chương trình cử nhân Kỹ thuật điện là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh 

vực rộng của ngành kỹ thuật điện lực: nhà máy phát điện, truyền tải điện, cung cấp điện cho công 

nghiệp & sinh hoạt, thiết kế, chế tạo thiết bị điện công nghiệp & gia dụng. 

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế. 



(4) Năng lực tham gia xây dựng và phát triển hệ thống, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật của ngành kỹ 

thuật điện lực phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

(5)  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Cử nhân kỹ thuật “Kỹ thuật điện” của Trường ĐHBK Hà Nội được học liên thông thẳng lên chương trình 

Kỹ sư hoặc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật “Kỹ thuật điện”, được học liên thông chuyển đổi lên chương trình Kỹ 

sư hoặc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa  

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân kỹ thuật điện của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh 

vực rộng của ngành kỹ thuật điện lực như: nhà máy phát điện, truyền tải điện, cung cấp điện cho 

công nghiệp & sinh hoạt, thiết kế, chế tạo thiết bị điện công nghiệp & gia dụng. 

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, hóa học, tin học để mô tả, tính toán và mô 

phỏng các hệ thống, quá trình và sản phẩm kỹ thuật có liên quan đến những ứng dụng của kỹ 

thuật điện lực. 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật mạch điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển, đo 

lường, tự động hóa để phân tích các hệ thống điện lực, sản phẩm thiết bị kỹ thuật có liên quan 

đến những ứng dụng của kỹ thuật điện lực.  

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật điện lực, kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các 

phương pháp, công cụ hiện đại để tham gia thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống điện, 

dây chuyền sản xuất và sản phẩm kỹ thuật có liên quan đến những ứng dụng của kỹ thuật điện 

lực. 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật. 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức. 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. 

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

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

huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450. 

4. Năng lực xây dựng và phát triển hệ thống, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật của ngành kỹ thuật điện 

lực phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường: 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi 

trường trong thế giới toàn cầu hóa. 

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án. 



4.3 Năng lực tham gia thiết kế hệ thống, quá trình, sản phẩm và đưa ra các giải pháp kỹ thuật có 

liên quan đến kỹ thuật điện lực. 

4.4 Năng lực tham gia thực thi, chế tạo và triển khai hệ thống, sản phẩm và các giải pháp kỹ thuật 

có liên quan đến kỹ thuật điện lực. 

4.5 Năng lực vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống, quá trình, sản phẩm có liên quan đến kỹ 

thuật điện lực. 

5. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh theo chương trình 

quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT KỸ THUẬT 

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH 
KHỐI LƯỢNG (Tín 

chỉ, TC) 
GHI CHÚ 

1 Giáo dục đại cương  48  

1.1 Toán và khoa học cơ bản 32 26 chung khối ngành kỹ thuật, 3 bắt buộc bổ 

sung của ngành và 3 tự chọn bắt buộc 

1.2 Lý luận chính trị 10 Theo chương trình quy định chung của 

Bộ GD-ĐT. GDTC và GDQP-AN không tính 

vào tổng số tín chỉ toàn khóa. 1.3 Giáo dục thể chất (5) 

1.4 Giáo dục quốc phòng-an ninh (10 TC hay 165 tiết) 

1.5 Tiếng Anh (TOEIC I và TOEIC II) 6  

2 Giáo dục chuyên nghiệp 84  

2.1 Cơ sở và cốt lõi của ngành  58 Trong đó 2 đồ án (2 x 2 TC = 4 TC) 

2.2 Tự chọn theo định hướng 10 Chọn 1 trong 3 định hướng của ngành* 

2.3 Tự chọn tự do 8 Chọn trong danh sách do khoa phê duyệt 

2.4 Thực tập kỹ thuật 2 Đăng ký thực hiện 4 tuần trong thời gian 

hè từ trình độ năm thứ 3  

2.5 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6 Thực hiện khi chỉ còn thiếu không quá 10 

TC tự chọn 

 Tổng khối lượng chương trình  132  



 

1 Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu của chương trình Cử nhân kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như 

nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự 

động hóa. 

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế. 

(4) Năng lực tham gia lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều 

khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

(5)  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Cử nhân kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá của Trường ĐHBK Hà Nội được học liên thông lên thẳng 

chương trình Kỹ sư hoặc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, được học liên thông 

chuyển đổi lên chương trình Kỹ sư hoặc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện.  

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như 

nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự 

động hóa: 

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học để mô tả, tính toán và mô phỏng các 

thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá. 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở lý thuyết mạch điện, tín hiệu, hệ thống và điều khiển, kỹ 

thuật điện tử và máy tính để nghiên cứu, phân tích các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển 

và tự động hoá.  

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kết 

hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm để tham gia thiết kế và đánh giá các 

giải pháp hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp. 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức. 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. 

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 



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

huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450. 

4. Năng lực tham gia lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều 

khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các 

yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa. 

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, tham gia xây dựng các dự án hệ 

thống điều khiển và tự động hoá. 

4.3 Năng lực tham gia thiết kế hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá. 

4.4 Năng lực tham gia triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành hệ thống và thiết bị đo lường, 

điều khiển và tự động hoá. 

4.5 Năng lực vận hành, bảo trì hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá công 

nghiệp. 

5. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình 

quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA 

Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CNKT KỸ SƯ GHI CHÚ 

I Giáo dục đại cương  48TC 48TC Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật 

1.1 Toán và khoa học cơ bản 32 32 26 chung khối kỹ thuật + 6 của ngành 

1.2 Lý luận chính trị 10 10 Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. 

GDTC và GDQP-AN không tính vào tổng 

số tín chỉ toàn khóa. 1.3 GD thể chất (5) (5) 

1.4 GD quốc phòng-an ninh (10) (10) 

1.5 Tiếng Anh 6 6 Học theo lớp phân loại trình độ 

II Cơ sở và cốt lõi của ngành  58 58 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

III Thực tập kỹ thuật 2 2 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

IV Tự chọn tự do 8 8 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 



(chọn từ danh mục do Viện phê duyệt) 

V Chuyên ngành 16 44 SV chọn 1 trong 3 chuyên ngành: 

Điều khiển tự động, Tự động hoá, Kỹ 

thuật đo và Tin học công nghiệp 

5.1 Định hướng chuyên ngành CN 10 10 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

5.2 Bổ sung chuyên ngành KS - 14 Yêu cầu riêng của chương trình KS, khác 

chương trình CNKT từ HK8. 

ĐATN kỹ sư theo từng chuyên ngành, kết 

hợp TTTN (3TC) 

5.3 Tự chọn bắt buộc - 8  

5.4 Đồ án tốt nghiệp 6 12  

 Tổng khối lượng 132TC 160TC  

 

1 Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu của chương trình Kỹ sư kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như 

nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự 

động hóa. 

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế. 

(4) Năng lực tham gia lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều 

khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

(5)  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Cử nhân kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá của Trường ĐHBK Hà Nội được học liên thông lên thẳng 

chương trình Kỹ sư hoặc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, được học liên thông 

chuyển đổi lên chương trình Kỹ sư hoặc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện.  

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như 

nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự 

động hóa: 

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học để mô tả, tính toán và mô phỏng các 

thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá. 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở lý thuyết mạch điện, tín hiệu, hệ thống và điều khiển, kỹ 

thuật điện tử và máy tính để nghiên cứu, phân tích các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển 

và tự động hoá.  



1.3 Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kết 

hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm để tham gia thiết kế và đánh giá các 

giải pháp hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp. 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức. 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. 

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

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

huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450. 

4. Năng lực tham gia lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều 

khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các 

yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa. 

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, tham gia xây dựng các dự án hệ 

thống điều khiển và tự động hoá. 

4.3 Năng lực tham gia thiết kế hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá. 

4.4 Năng lực tham gia triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành hệ thống và thiết bị đo lường, 

điều khiển và tự động hoá. 

4.5 Năng lực vận hành, bảo trì hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá công 

nghiệp. 

5. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình 

quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 


