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(Ban hành theo Quyết định số ………, ngày..…….tháng……năm 20   

của Giám Đốc Học Viện Hàng Không Việt Nam) 

 

          Tên chương trình:  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

           Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy 

 Ngành đào tạo:  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

 Mã ngành:   7510303   

 Thời gian đào tạo:  5 năm  

 

1. Mục tiêu 

➢ Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá trình độ đại 

học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề 

nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên 

ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân 

lực tự động hóa cho toàn xã hội và cho ngành Hàng Không.  

➢ Mục tiêu cụ thể được thể hiện như bảng sau: 

• Kiến thức: 

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức sau: 

Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại 

cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật đại 

cương, các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng việc tiếp thu 

các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi 

của ngành về các lý thuyết điều khiển và các quy trình thiết bị trong ngành tự động cụ thể 

bao gồm: 

- Có kiến thức cơ bản về giải tích mạch điện, điện tử tương tự. 

- Có kiến thức cơ bản về đo lường điện - điện tử và thiết bị đo. 

- Có kiến thức cơ bản về điện tử công suất. 

- Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật số và vi xử lý. 

- Có kiến thức cơ bản về các loại cảm biến và các cơ cấu chấp hành. 
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- Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động và kỹ thuật robot. 

- Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều khiển lập trình PLC. 

- Có kiến thức cơ bản về cung cấp điện và an toàn điện. 

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống khí nén và thủy lực. 

- Có kiến thức về máy điện, khí cụ điện và truyền động điện. 

 

Kiến thức ngành: Mục tiêu của chương trình Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa là đào tạo sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc hiệu quả như một kỹ sư 

trong các nhà máy công nghiệp, các công ty thương mại, dịch vụ, các tổ chức chính phủ và 

phi chính phủ; có khả năng tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh 

vực tự động hóa. Chương trình nhằm đào tạo ra kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 

có các kiến thức chuyên ngành: 

- Có kiến thức về lý thuyết hệ thống điều khiển hiện đại. 

- Có kiến thức về điều khiển thông minh. 

- Có kiến thức về ứng dụng PLC. 

- Có kiến thức về nhận dạng và xử lý ảnh. 

- Có kiến thức về mạng truyền thông công nghiệp, hệ DCS và SCADA. 

- Có kiến thức về các phần mềm ứng dụng trong kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 

 

• Kỹ năng: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là kỹ sư thiết kế, 

cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu 

công nghiệp, nhà máy chế tạo với các năng lực sau: 

- Thiết kế chế tạo các thiết bị điều khiển thông minh trên nền vi mạch vi xử lý, vi 

điều khiển, ASIC, DSC ..., phục vụ cho các thiết bị công nghiệp, các hệ thống nhà 

thông minh, thành phố thông minh, ... 

- Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển và tự 

động hóa các quá trình sản xuất. 

- Thiết kế, vận hành hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các 

hệ thống dịch vụ và công cộng: Hệ thống vi xử lý, PLC, DCS, SCADA. 

- Có khả năng đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý các hệ thống điều 

khiển và tự động hóa. 
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- Thiết kế, vận hành các hệ thống tự động hóa có sử dụng robot công nghiệp. 

- Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điều khiển và 

tự động hóa có hiệu quả. 

- Thiết kế, vận hành các hệ thống mạng truyền thông công nghiệp trong các nhà 

máy sản xuất. 

- Có năng lực trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo; 

- Được trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để có thể chuyển tiếp lên các hệ 

đào tạo sau Đại học hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

• Thái độ: 

- Có ý thức trách nhiệm công dân và mong muốn phục vụ cộng đồng. 

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong làm 

việc công nghiệp, không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp chuyên môn và những 

phẩm chất của kỹ sư. 

• Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có thể 

làm việc ở các vị trí phù hợp, hoạt động trong nền công nghiệp tri thức đang phát triển một 

cách mạnh mẽ, cả trong các cơ quan quản lý nhà nước lẫn các công ty đa quốc gia: 

-    Các công ty phát triển phần cứng, bộ phận vận hành và phát triển tự động hóa 

hàng không của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, các doanh nghiệp có ứng 

dụng lập trình và thi công hệ thống; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp thuộc lĩnh vực tự động hóa hàng không.  

-   Chuyên viên phân tích, thiết kế, lập trình và thi công hệ thống đáp ứng các ứng 

dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học.   

-     Làm việc ở bộ phận tự động hoá hoặc cần ứng dụng tự động hóa các đơn vị có 

nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…). 

-    Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần cứng trong nước cũng như 

nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các 

hệ thống tự động hóa hàng không.  

-     Có thể tự thiết kế, lập trình và thi công hệ thống tự động hóa hàng không... 

2. Chuẩn đầu ra  

2.1 Kiến thức 

Kiến thức 

K1 Kiến thức về khoa Hiểu kiến thức cơ bản về Triết học nói chung và triết 
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học xã hội học Mac-Lênin nói riêng; Hiểu kiến thức tổng quan về 

hệ thống chính trị xã hội và về chủ nghĩa XHKH; Hiểu 

lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh lịch sử 

thế giới, Hiểu kiến thức cơ bản về pháp luật và các 

quy định của Đảng, Nhà nước và cơ quan đơn vị. Hiểu 

kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam và văn hóa các 

nước. 

K2 

Kiến thức về văn 

hóa Việt Nam và 

văn hóa các nước  

Hiểu kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam và văn 

hóa các nước.  

K3 

Kiến thức về khoa 

học tự nhiên, tin 

học, ngoại ngữ 

Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên phục 

vụ trong việc giải quyết các bài toán chuyên ngành; 

Áp dụng kiến thức tin học căn bản phục vụ chuyên 

môn trong quá trình học tập và công tác, sử dụng 

thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm 

chuyên ngành, Áp dụng kiến thức ngoại ngữ thi lấy 

bằng tiếng anh trình độ ngoại ngữ tương đương Toeic 

450 

K4 
Kiến thức cơ sở 

ngành 1 

Áp dụng kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các bài 

toán kỹ thuật chuyên môn liên quan đến CNTT trong 

môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa 

quốc gia. 

K5 
Kiến thức cơ sở 

ngành 2 

Phân tích vấn đề để thực hiện giải quyết các bài toán 

kỹ thuật chuyên môn liên quan đến CNTT trong môi 

trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa quốc 

gia. 

K6 Kiến thức ngành 1 

Áp dụng kiến thức lập trình hoặc áp dụng kiến thức 

tổng quan về CNTT để giải quyết các bài toán kỹ thuật 

chuyên môn liên quan đến CNTT trong môi trường 

làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa quốc gia. 

K7 Kiến thức ngành 2 

Tổng hợp kiến thức chuyên ngành kết hợp với kiến 

thức cơ sở ngành, kiến thức ngành để để giải quyết 

hầu hết các vấn đề chuyên môn sâu. 

K8 
Kiến thức chuyên 

ngành 

Khởi tạo, đề xuất hoặc đánh giá các giải pháp, chiến 

lược mới, các quy trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, 

xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống CNTT đổi 

mới, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. 

 

2.2 Kỹ năng 

Kỹ năng 

S1 

Kỹ năng sử dụng 

công cụ tin học, máy 

văn phòng 

Sử dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, 

photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong công 

việc chuyên môn. 

S2 Kỹ năng nói, viết bài Trình bày lưu loát, ngắn gọn, suc tích, dễ hiểu, v.v… 
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bằng tiếng Việt một vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công 

chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính 

xác về nội dung các văn bản lưu hành nội bộ và văn 

bản gửi ra ngoài.  

S3 

Kỹ năng giao tiếp, 

viết bài bằng tiếng 

Anh 

Sử dụng tiếng Anh để trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, 

v.v… một vấn đề ngắn; phát biểu tự tin trước công 

chúng; viết đúng về hình thức và chính xác về nội 

dung các văn bản ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và 

văn bản gửi ra ngoài; đọc hiểu chính xác các văn bản 

tiếng Anh liên quan đến công việc thực hiện.  

S4 

Kỹ năng giải quyết 

vấn đề cơ bản về 

KHTN và KHXH 

Giải thích được các kiến thức KHTN và KHXH để 

phục vụ cho công tác chuyên môn. 

S5 

Kỹ năng giải quyết 

vấn đề chuyên môn 

chung 

Vận dụng kiến thức chuyên môn chung để giải quyết 

nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết 

hợp, tham khảo ý kiến, v.v… để giải quyết các vấn đề 

phức tạp. 

S6 

Kỹ năng giải quyết 

vấn đề chuyên môn 

sâu 

Phân tích vấn đề để giải quyết nhanh, chính xác các 

công việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến, 

v.v… để giải quyết các vấn đề phức tạp. 

S7 

Kỹ năng giao tiếp xã 

hội và hội nhập cộng 

đồng 

Sử dụng kỹ năng giao tiếp để có quan hệ tốt với đối 

tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, v.v… nâng cao 

hiệu quả giải quyết công việc.  

S8 
Kỹ năng hội nhập 

quốc tế 

Sử dụng kỹ năng giao tiếp để có quan hệ tốt với đối 

tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, v.v… là người 

nước ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

 

2.3 Năng lự tự chủ và trách nhiệm 

 

Năng lự tự chủ và trách nhiệm 

A1 
Khả năng phối hợp 

làm việc. 

Khả năng phối hợp làm việc: Có khả năng tự mình 

giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối hợp làm 

việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; 

có năng lực tổ chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để 

giải quyết 1 hay vài công việc cụ thể. 

A2 
Trách nhiệm với 

cộng đồng, xã hội. 

Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Có ý thức và hành 

động cụ thể tham gia bảo về môi trường; tham gia các 

chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc làm 

thiết thực, v.v… 

A3 

Trách nhiệm với 

đồng nghiệp, với đơn 

vị công tác; trách 

nhiệm với công việc 

Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; 

trách nhiệm với công việc: Đồng cam, cộng khổ với 

đồng nghiệp, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương 

ái; nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá 

nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc.  
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A4 Có sức khỏe tốt 

Vận dụng được kiến thức thể thao để có sức khỏe tốt 

và hình thành được thói quen rèn luyện sưc khỏe, 

tham gia đều đặn thể dục thể thao. 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 

 - Khối lượng kiến thức toàn khóa (không gồm GDTC và GDQP-AN): 156 tín chỉ 

   Kiến thức giáo dục đại cương: 30 tín chỉ 

  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 126 tín chỉ 

 - Khối lượng kiến thức điều kiện: 

  Giáo dục thể chất: Theo quy định 

  Giáo dục QP-AN: Theo quy định 

4. Đối tượng tuyển sinh: 

 Theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

 Theo Quy định của pháp luật và của Học viện Hàng không Việt Nam. 

6. Cách thức đánh giá: 

Theo Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học 

viện Hàng không Việt Nam. 

Theo quy định trong Đề cương chi tiết các học phần. 

7. Nội dung chương trình: 

Tên học 

phần 
Mã HP 

Số tín 

chỉ 

(LT/T

H/ 

Tự 

học) 

Nội dung (tóm tắt) 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 30 TC 

Triết học 

Mác - 

Lênin 

THML 3/0/6 Học phần cung cấp những quan điểm duy vật biện chứng về 

tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ 

sở đó hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, 

xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho người học. 

Bắt 

buộc 

Kinh tế 

chính trị 

Mác - 

Lênin 

KTCTML 2/0/4 Học phần học trước: THMLN 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu 

thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho 

sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách 

mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

Bắt 

buộc 

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

CNXHKH 2/0/4 Học phần học trước: KTCTML 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học; về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai 

Bắt 

buộc 
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cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

LSD 

CSVN 

2/0/4 Học phần học trước: KTCTML 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể: về sự ra đời của 

Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng 

chiến giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc;  về quá 

trình lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và 

công cuộc đổi mới hiện nay. 

Bắt 

buộc 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

TTHCM 2/0/4 Học phần học trước: CNXHKH, LSDCSVN 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn 

kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người. 

Bắt 

buộc 

Tiếng Anh 

Cơ Bản 1 

ENG01 

3/0/6 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm ôn lại kiến thức tiếng Anh cơ 

bản từ đầu cho sinh viên, sinh viên sẽ được rèn luyện lại các 

kỹ năng giao tiếp, phát âm chuẩn tiếng Anh, thủ thuật nghe 

nói lưu loát và văn hóa ứng xử theo phương pháp học mới 

hiện đại trong môi trường học tốt nhất của HVHKVN. 

Bắt 

buộc 

Tiếng Anh 

Cơ Bản 2 

ENG02 

3/0/6 

Học phần học trước: ENG01 

Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát; thiết lập 

kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu trúc ngữ pháp 

đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn bản trong cuộc sống 

hàng ngày. 

Bắt 

buộc 

Phương 

pháp luận 

nghiên cứu 

khoa học 

PPNCKH 2/0/4 
Học phần này trang bị cho sinh viên tư duy logic khoa học, 

biết cách thức, phương pháp nghiên cứu khoa học. 

Bắt 

buộc 

Pháp luật 

đại cương 
PLĐC 2/0/4 Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về về nhà nước 

và pháp luật, nguồn gốc và bản chất nhà nước và pháp luật, 

về hệ thống pháp luật Việt Nam và một số ngành luật cụ thể, 

đồng thời trình bày các kiến thức về phòng chống tham 

nhũng, giúp cho sinh viên hiểu biết hơn về pháp luật để vận 

dụng vào thực tiễn cuộc sống sau khi ra trường công tác. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, 

đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

luật hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm 

Bắt 

buộc 

Giáo dục 

thể chất 1 - 

Sức nhanh 

GDTC01 

1/0/2 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về 

sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn Điền kinh (đặc 

điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, nguyên lý kỹ 

thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ chức thi đấu).  

 

Bắt 

buộc 

Giáo dục 

thể chất 2 – 

Võ Cổ 

Truyền 

GDTC02 

1/0/2 

Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có hệ 

thống căn bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng thủ 

bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng chân, bộ ngã 

(ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các đòn thế tự vệ; 

Biết cách tổ chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn thương 

Bắt 

buộc 
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trong hoạt động Thể thao. 

 

Giáo dục 

thể chất 3 - 

Aerobic 

GDTC03 

1/0/2 

Thể dục Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên tục các 

động tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc chuyển động 

phức tạp, kết hợp thực hiện hoàn hảo các động tác và có 

cường độ cao. Thông qua cách giảng dạy giữa lý thuyết và 

thực hành giúp cho người học nắm được các kỹ thuật cơ bản 

của môn Thể dục nhịp điệu, rèn luyện các tố chất thể lực của 

cơ thể, học được các kiến thức về tập luyện Thể thao, làm 

việc theo nhóm và tổ chức thi đấu, các phương pháp phòng 

ngừa và điều trị chấn thương. 

 

Bắt 

buộc 

Giáo dục 

thể chất 4 – 

Bóng 

chuyền 

GDTC04 

1/0/2 

Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián tiếp. Vì 

vậy, ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu 

thông qua phát triển các tố chất thể lực (đặc biệt là sức mạnh 

- nhanh), các kỹ thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền bóng cao 

tay trước mặt, Phát bóng, Đập và Chắn bóng) và một số 

chiến thuật thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện 

tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành 

nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật bóng 

chuyền, người tập có khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu 

bóng chuyền đúng luật hiện hành. Các biện pháp phòng ngừa 

và điều trị chấn thương trong hoạt động Thể thao. 

 

Bắt 

buộc 

Giáo dục 

thể chất 5 – 

Bóng rổ 

GDTC05 

1/0/2 

Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì vậy 

ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông 

qua phát triển các tố chất (đặc biệt là sức nhanh, sức mạnh) 

các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ tại chỗ 

và di chuyển) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người 

tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến 

thức về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật hiện 

hành.  Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong hoạt động Thể thao. 

 

Bắt 

buộc 

Giáo dục 

Quốc 

phòng 

GDQP01 

1/7/16 

Là môn học có 8 tín chỉ, bao gồm học˙ phần Đường lối quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; học phần 

Công tác quốc phòng, an ninh; học phần Quân sự chung, 

chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn; học 

phần Hiểu biết chung về quân, binh chủng. Mục tiêu của 

môn học này là giúp sinh viên có hiểu biết cơ bản về chủ 

trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, 

yêu chủ nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thực hiện 

được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp 

trung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ 

binh thường dùng. 

 

Bắt 

buộc 

Toán cao 

cấp cơ sở 

MAT01 3/0/6 Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về về phép tính vi tích phân của hàm một biến,đạo hàm và vi 

Bắt 

buộc 
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phân, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm 

số hai biến số, ma trận định thức, hệ phương trình tuyến tính, 

tích phân kép, tích phân đường của hàm hai biến số và 

phương trình vi phân. 

Toán 

chuyên đề 

MAT02 3/0/6 Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về số phức, 

hàm biến phức, phép biến đổi Laplace, sử dụng phép biến 

đổi Laplace vào việc giải phương trình, hệ phương trình vi 

phân. Học phần cũng đồng thời cung cấp một số khái niệm 

cơ bản của Lý thuyết xác suất – thống kê và các ứng dụng. 

 

Bắt 

buộc 

Tổng quan 

hàng không 

dân dụng 

TQHKDD 3/0/6 Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hàng không 

dân dụng (HKDD) như: Tổng quan về ngành HKDD; Quản 

lý nhà nước về HKDD; Tàu bay và công nghiệp hàng không; 

Cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; 

Vận tải hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo 

hoạt động bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD 

Bắt 

buộc 

2.  Kiến thức cơ sở ngành: 51 TC 

2.1. Kiến thức bắt buộc: 37 TC 

Lý thuyết 

mạch 1 

51000 3/0/6 Học phần này trình bày những khái niệm, luật cơ bản, mạch 

xác lập điều hòa và các phép biến đổi tương đương của mạch 

điện; Phân tích, tính toán được thông số mạch sử dụng các 

phương pháp giải tích mạch; Sử dụng các định lý và nguyên 

lý giải mạch điện để tìm ra lời giải nhanh nhất; Phân tích, 

tính toán được các thông số mạch điện 1 pha và 3 pha; Học 

phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề liên quan về lý thuyết mạch điện; Sinh viên sử 

dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm, xây dựng môi trường 

xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Lý thuyết 

mạch 2 

51001 3/0/6 Học phần này trình bày những khái niệm cơ bản, các phương 

pháp phân tích mạch quá độ trong miền thời gian và phân 

tích mạch trong miền tần số; Phân tích, viết biểu thức điện 

áp và dòng điện của các phần tử mạch sử dụng các phương 

pháp phân tích mạch quá độ; Phân tích, tính toán được các 

thông số mạch cộng hưởng, viết được hàm truyền đạt, tính 

đối xứng các hàm và chuỗi Fourier dạng lượng giác của tín 

hiệu tuần hoàn không sine; Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan về mạch 

quá độ trong miền thời gian và phân tích mạch trong miền 

tần số; Sinh viên sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm, xây 

dựng môi trường xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, 

làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

 

Bắt 

buộc 

Lý thuyết 

trường điện 

từ  

51002 3/0/6 Môn học Lý thuyết trường điện từ tập chung vào nghiên cứu 

các vấn đề sau đây: Các khái niệm và phương trình cơ bản 

của trường điện từ,trường điện từ tĩnh,trường điện từ 

dừng,trường điện từ biến thiên,bức xạ điện từ và sóng điện 

từ trong ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng. 

Bắt 

buộc 

Khí cụ điện 51003 3/0/6 Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng 

thiết kế và thi công tủ bảng điện công nghiệp. 

Bắt 

buộc 

Linh kiện 

điện tử 

51004 2/0/4 Nội dung môn học giúp sinh viên tìm hiểu về cấu tạo; 

Nguyên lý hoạt động; Các đặc tính kỹ thuật; Cách tra cứu, 
Bắt 

buộc 
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đo thử cũng như ứng dụng của các linh kiện điện tử thông 

dụng như: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm,Diode, Transistor 

lưỡng cực (BJT), Transistor hiệu ứng trường (FET), Scr, 

Diac, Triac, và các bán dẫn khác.      

Mạch điện 

tử 1 

51005 3/0/6 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, tính toán thiết kế: Mạch diode, Transistor lưỡng cực, 

Transistor trường, Mạch khuếch đại tần số thấp tín hiệu nhỏ, 

Mạch khuếch đại liên tần. Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

điện điện tử; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân rất cao. 

Bắt 

buộc 

Mạch điện 

tử 2 

51006 3/0/6 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, tính toán thiết kế:đáp ứng tần số thấp, cao của mạch 

khuếch đại, mạch khuếch đại cộng hưởng, mạch khuếch đại 

công suất, thuật toán. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện 

điện tử; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân rất cao. 

Bắt 

buộc 

Vi mạch 

tuyến tính 
51007 3/0/6 Học phần này trình bày khái niệm về vi mạch và mạch 

khuếch đại thuật toán (op-amp); giải thích 

các đặc tính và đăc tuyến của op-amp; phân tích, tính toán, 

thiết kế các mạch khuếch đại cơ bản dùng 

op-amp như khuếch đại không đảo, khuếch đại đảo; Các 

mạch ứng dụng của op-amp như mạch cộng, 

mạch trừ, mạch vi-tích phân, mạch tạo hàm mũ-logarith,…; 

Các mạch lọc tích cực dùng op-amp như 

mạch lọc thông thấp, lọc thông cao, lọc thông dải, lọc chắn 

dải. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng phân tích, tính toán, thiết kế mạch điện, điện tử; làm 

việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân. 

Bắt 

buộc 

Đo lường 

điện tử 

51008 3/0/6 Môn học cung cấp các khái niệm về đo lường. Volt kế, 

Ample kế. Đo điện trở, điện dung, điện cảm, hỗ cảm. Đo 

công suất điện năng hệ số công suất. V-A-O met điện tử. 

Máy hiện sóng, thiết bị phân tích tín hiệu. Thiết bị đo chỉ thị 

số. 

Bắt 

buộc 

Điện tử số 51009 3/0/6 Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về các hệ thống số 

đếm và các loại mã; lý thuyết cơ sở về đại số logic; phương 

pháp thiết kế mạch logic tổ hợp bao gồm các mạch về cộng, 

trừ số học, mạch giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh, các 

mạch chuyển mã…; tìm hiểu cấu tạo của cổng logic, các 

mức điện áp cho mức logic 0 và 1; tìm hiểu cấu tạo các loại 

Flipflop và cách chuyển đổi giữa các Flipflop; thiết kế được 

các mạch đếm đồng bộ và bất đồng bộ, giải thích được hoạt 

động của thanh ghi. 

Bắt 

buộc 

An toàn 

điện - điện 

tử 

51010 2/0/4 Học phần này cung cấp cho sinh kiến thức cơ bản về an toàn 

điện: các khái niệm, khả năng phân tích an toàn điện, tính 

bảo vệ nối đất, bảo vệ nối dây trung tính, bảo vệ chống dòng 

rò, bảo vệ chống sét; đề phòng sự xâm nhập điện áp, trường 

tĩnh điện và tần số cao nguy hiểm; tổ chức an toàn điện và sơ 

cứu người bị điện giật. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề an toàn 

điện; làm việc độc lập, theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

Bắt 

buộc 
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cá nhân. 

Ứng dụng 

ngôn ngữ 

lập trình 

trong 

ngành điện 

51011 3/0/6 Học phần này trình bày, giải thích cơ chế, nguyên lý hoạt 

động của các thành phần như cấu trúc dữ liệu, điều khiển, 

hàm, đệ quy, chuỗi, con trỏ và nguyên lý lập trình định 

hướng đối tượng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và đưa ra những giải thuật để giải quyết các vấn đề 

trong lập trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Thực hành 

kỹ thuật 

điện tử 

51012 2/0/4 Học phần này trình bày những nội quy phòng thí nghiệm, 

giới thiệu dụng cụ, sử dụng thiết đo, cách nhận dạng, đo thử 

và kiểm tra các linh kiện cơ bản, phương pháp hàn và sử 

dụng mỏ hàn để đảm bảo các mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật 

và mỹ thuật; Khảo sát các thông số của các mạch điện tử ứng 

dụng; Sử dụng Project Board để kiểm tra hoạt động, nguyên 

lý hoạt động một linh kiện hay mạch điện cơ bản; Trình bày 

được các quy tắc trong quy trình thiết kế mạch in và ngâm 

rửa mạch in; Thiết kế mạch sao cho bố trí linh kiện hợp lý, 

các đường mạch in thẳng mảnh và các đường mạch in giao 

nhau phải vuông góc nhau; Học phần rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan về 

thiết kế mạch điện tử ứng dụng; Sinh viên sử dụng các thiết 

bị, dụng cụ đo kiểm; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, 

làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, ý thức được việc 

bảo vệ môi trường. 

Bắt 

buộc 

Thực hành 

kỹ thuật đo 

lường 

51013 2/0/4 Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản đo 

lường điện thông dụng. Giúp sinh viên thực hành đo lường 

các mạch điện trên thực tế.      

Bắt 

buộc 

Thực hành 

điện tử số 

51014 2/0/4 Học phần này cung cấp các kỹ năng thực tế để kết nối, lắp 

đặt, và kiểm nghiệm về hoạt động của các cổng logic, các 

công thức định lý, các IC hệ giải mã, mã hóa, dồn kênh, 

phân kênh, Flipflop, thanh ghi, hệ đếm không đồng bộ, đồng 

bộ, mạch ghi dịch; khảo sát sự hoạt động và ứng dụng của 

các IC tích hợp trên. Sử dụng thành thạo phần mềm mô 

phỏng để kết nối thí nghiệm các mạch điện logic, mạch đếm, 

mạch ghi dịch. 

Bắt 

buộc 

Thực hành 

khí cụ điện 

51015 2/0/4 Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản của 

mạch khởi động, mạch đảo chiều động cơ, nguyên tắc và cấu 

tạo cơ bản của các thiết bị điện thông dụng. Giúp sinh viên 

thực hành mắc các mạch điện trên thực tế.      

Bắt 

buộc 

Đồ án học 

phần 1 

51016 3/0/6 Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết 

mạch, linh kiện điện tử, mạch điện tử ứng dụng; Phân tích, 

giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng 

điện tử; Tính toán phân cực mạch hoạt động ở chế độ DC, 

AC và ghép mạch khuếch đại liên tầng; Mô phỏng được các 

mạch ứng dụng điện tử sử dụng phần mềm chuyên ngành; 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề liên quan đến mạch điện tử ứng dụng; Sử 

dụng được các phần mềm chuyên ngành và các thiết bị, dụng 

cụ đo kiểm; Thiết kế mạch điện tử ứng dụng: khuếch đại 

công suất lớp A, B, AB, C, D,…, mạch nguồn cung cấp có 

bảo vệ ngắn mạch, quá tải, mạch lọc Equalizer, mạch ADC, 

mạch điều chế và giải điều chế tương tự; Xây dựng môi 

trường xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc 

Bắt 

buộc 
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độc lập, làm việc theo nhóm, viết báo cáo và thuyết trình 

một vấn đề khoa học. 

 

2.2. Kiến thức tự chọn: chọn tối thiểu 04 TC 

CAD và 

MATLAB 

trong 

ngành điện 

51017 2/0/4 
Cung cấp cho sinh viên cách sử dụng các phần mềm phổ 

biến trong ngành điện. Giúp sinh viên tự sử dụng phần mềm 

để giải quyết các bài toán kỹ thuật. 

Tự 

chọn 

IOT 

(Internet Of 

Things) 

51018 2/0/4 Học phần này giúp sinh viên hệ thống lại các kiến thức lập 

trình điều khiển, đồng thời tiếp cận với 

một board mạch dễ sử dụng và linh hoạt là board IoT. Học 

phần này sẽ giúp sinh viên tìm hiểu rõhơn các chương trình 

ứng dụng dùng board Arduino. Với các nội dung đó, sinh 

viên có khả năng lắp ráp, kiểm tra, phân tích, đánh giá và 

sửa chữa các sự cố thường gặp trong mạch điều khiển. Đồng 

thờihọc phần này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm 

và bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực điều khiển số. 

Tự 

chọn 

Vẽ kỹ thuật 51019 2/0/4 Học phần này bao gồm các kiến thức và kỹ năng thiết kế 

điện theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước 

trong các lĩnh vực: cung cấp điện, chiếu sáng, bảo vệ hệ 

thống…Ứng dụng các phần mềm thiết kế điện để 

thiết kế, quản lý và vận hành hệ thống điện. Rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng tính toán, xây dựng và đọc 

bản vẽ kỹ thuật cũng như đánh giá và giải quyết các vấn đề 

nảy sinh trong lĩnh vực thiết kế cung cấp điện 

từ đó hình thành kỹ năng tự tạo việc làm cho bản thân người 

học 

Tự 

chọn 

Quản lý 

công 

nghiệp 

51020 2/0/4 Cung cấp cho sinh viên kiến thức về quản lý công nghiệp, 

giải quyết các khó khăn trong quá trình vận hành quản lý 

công nghiệp. 

Tự 

chọn 

3.  Kiến thức ngành: 36 TC 

3.1. Kiến thức bắt buộc: 32 TC 

Máy điện 51021 3/0/6 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý làm 

việc, các thông số trên nhãn của máy điện; các quan hệ điện 

từ xảy ra trong máy điện, sơ đồ tương đương của máy điện; 

mở máy, điều chỉnh tốc độ và xây dựng các đặc tính làm 

việc của động cơ điện; ứng dụng của các loại máy điện cơ 

bản: máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện không đồng 

bộ, máy điện đồng bộ và một số máy điện đặc biệt; khảo sát 

chế độ làm việc ở tải không đối xứng của máy biến áp và 

máy phát điện đồng bộ. Học phần này cũng rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

Bắt 

buộc 

Cơ sở điều 

khiển tự 

động 

51022 3/0/6 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động để phân tích và 

thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ rời rạc và 

phi tuyến  trong các quá trình sản xuất, các quy trình công 

nghệ, các đối tượng điều khiển trong công nghiệp, y tế… và 

sử dụng một số công cụ phần mềm, đặc biệt là phần mềm 

MATLAB/SIMULINK để phân tích và thiết kế hệ thống 

điều khiển tự động. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều 

khiển tự động; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

Bắt 

buộc 
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vệ được quan điểm cá nhân rất cao.  

Điện tử 

công suất 

51023 3/0/6 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động các mạch biến đổi điện tử công suất, phân tích tính 

toán được các thông số mạch biến đổi công suất một chiều, 

mạch chỉnh lưu không điều khiển, mạch chỉnh lưu có điều 

khiển, mạch nghịch lưu và bộ biến đổi điện áp xoay chiều. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và 

giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện tử công suất; sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Kỹ thuật vi 

xử lý – vi 

điều khiển 

51024 3/0/6 Học phần này trình bày, giải thích các khái niệm chủ yếu về 

một hệ vi xử lý: cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của một hệ 

vi xử lý, các phương thức điều khiển việc vào/ra dữ liệu 

cũng như thực hiện một số giao tiếp cơ bản trong hệ vi xử lý; 

các vấn đề căn bản liên quan đến các chip vi điều khiển 

PIC:cách thức tổ chức phần cứng, tập lệnh cùng với các hoạt 

động đặc trưng của các chip vi điều khiển. Học phần này rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn 

đề liên quan đến thiết kế, lập trình cho các mạch vi điều 

khiển; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc 

theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Điều khiển 

logic khả 

trình PLC 

51025 3/0/6 Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển bằng PLC. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ 

thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết 

các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống 

điều khiển và tự động hóa. Qua đó nâng cao được khả năng 

làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan 

điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong 

các hệ thống điều khiển, phân tích, phán đoán các lỗi trong 

chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết. 

Bắt 

buộc 

Kỹ thuật 

robot 

51026 3/0/6 Học phần kĩ thuật robot trình bày các khái niệm cơ bản, cách 

phân loại các dạng cánh tay, các bước 

thiết kế mô hình và hệ thống điều khiển robot di động, tính 

bài toán động học của các dạng cánh tay cơ 

bản. Thiết kế một số dạng mô hình và hệ thống điều khiển 

robot ứng dụng đơn giản. Bảo vệ được quan 

điểm của cá nhân, phối hợp nhóm trong việc thiết kế, tính 

toán các thông số cơ bản trong lĩnh vực cánh 

tay robot. 

Bắt 

buộc 

Cảm biến 51027 2/0/4 Học phần này giúp sinh viên hiểu các kiến thức về các loại 

sensor, cách sử dụng... Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sensor. 

Bắt 

buộc 

Thực hành 

máy điện 

51028 2/0/4 Học phần này bao gồm các nội dung: các kiến thức máy 

điện, thực hiện các thí nghiệm về máy biến 

áp, động cơ điện, máy phát điện. Với các nội dung đó, sinh 

viên có khả năng lắp đặt, sửa chữa các thiết bị 

máy điện cũng như kiểm tra, phân tích, đánh giá các sự cố 

thường gặp trong máy điện. Đồng thời, sau khi 

học xong học phần này, sinh viên có khả năng làm việc 

nhóm và bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực 

máy điện. 

Bắt 

buộc 

Thực hành 51029 2/0/4 Học phần này giúp sinh viên ứng dụng phần mềm Matlab để 

phân tích mô phỏng và kết nối với phần 

Bắt 

buộc 
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điều khiển 

tự động 

cứng gồm các mô hình thực tế: điều khiển vị trí, tốc độ; hệ 

thống bồn nước; hệ thống lò nhiệt, hệ thống 

quạt và cánh phẳng dựa vào các giải thuật điều khiển: PID, 

sớm pha, trễ pha, ON/OFF. Từ đó, đưa ra kết 

quả so sánh phân tích và đánh giá chất lượng của các hệ 

thống và chọn bộ điều khiển phù hợp. Đồng thời 

học phần này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và 

bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực hệ 

thống tự động. 

Thực hành 

điện tử 

công suất 

51030 2/0/4 Học phần này rèn luyện cho sinh viên kiến thức về các mạch 

biến đổi điện tử công suất, phân tích tính toán được các 

thông số mạch biến đổi công suất một chiều, mạch chỉnh lưu 

không điều khiển, mạch chỉnh lưu có điều khiển, mạch 

nghịch lưu và bộ biến đổi điện áp xoay chiều. Học phần này 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực điện tử công suất; Sinh viên có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Thực hành 

vi xử lý – 

vi điều 

khiển 

51031 2/0/4 Học phần này đưa ra các bài thực hành nhằm thực nghiệm 

các vấn đề lý thuyết đã học về môn học Vi xử lý - Vi điều 

khiển; kết nối phần cứng và viết chương trình điều khiển 

thiết bị ngoại vi dựa trên kit thí nghiệm vi điều khiển. Học 

phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, lập trình các ứng 

dụng thực tế sử dụng mạch vi xử lý – vi điều khiển; sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Thực hành 

logic khả 

trình PLC 

51032 2/0/4 Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

thiết kế, lắp đặt, vận hành hệthống điều khiển bằng PLC. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ 

thốngđiều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết 

các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình đượccác hệ thống điều 

khiển và tự động hóa. Qua đó nâng cao được khả năng làm 

việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các 

hệ thống điều khiển, phân tích, phán đoán các lỗi trong 

chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết. 

Bắt 

buộc 

Đồ án học 

phần 2 

(DDT HK) 

51033      

3/0/6 

Học phần này là một học phần rèn luyện cho sinh viên khả 

năng tổng hợp kiến thức của ngành được học để giải quyết 

một vấn đề thực tế được giao: Sử dụng các IC số rời hoặc 

các PLD như GAL16v8, 22v10, FPGA,… kết hợp với các 

ngôn ngữ mô tả phần cứng ABEL, VHDL để: Tính toán các 

mạch hiển thị số. Thiết kế các mạch đếm tần…Thiết kế các 

mạch đồng hồ số. Thiết kế các mạch đèn giao thông. Thiết 

kế các hệ thống báo cháy, báo trộm…. Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề; làm 

việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân rất cao. 

Bắt 

buộc 

3.2. Kiến thức tự chọn: chọn tối thiểu 04 TC 

Khí động 

học 

51034 2/0/4 Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về khí 

động học cho các thiết bị bay. 

Tự 

chọn 

Cơ kỹ thuật 51035 2/0/4 Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ kỹ 

thuật như uốn, nén, kéo…  

Tự 

chọn 

Cơ học bay 51036 2/0/4 Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ học Tự 
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cho các thiết bị bay. chọn 

Vật liệu 

hàng không 

51037 2/0/4 Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về các 

loại vật liệu thường ứng dụng trong lĩnh vực hàng không, tàu 

bay. 

Tự 

chọn 

Anh văn 

chuyên 

ngành điện 

hàng không 

51038 2/0/4 Học phần này trang bị các vốn từ vựng và thuật ngữ về 

chuyên ngành điện, điện tử. Ngoài ra, học phần này còn 

trang bị các kỹ năng đọc, viết, dịch và phân tích các chủ đề 

có liên quan đến chuyên ngành; Làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm. 

Tự 

chọn 

4.  Kiến thức chuyên ngành: 30 TC 

4.1. Kiến thức bắt buộc: 24 TC 

Bảo dưỡng 

thiết bị điện 

điện tử tàu 

bay 

51039 3/0/6 Học phần này trình bày những cách thức phương pháp bảo 

dưỡng bảo trì tàu bay, thiết bị bay…;  Sinh viên tự học tập, 

tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Đo lường và 

điều khiển 

bằng máy 

tính 

51040 3/0/6 Học phần này giúp sinh viên hệ thống lại các kiến thức lập 

trình giao diện điều khiển, lập trình vi 

mạch, sử dụng thành thạo các công cụ trong Visual Basic. 

Với các nội dung đó, sinh viên có khả năng lắp 

đặt, kiểm tra, phân tích, đánh giá và sửa chữa các sự cố 

thường gặp trong mạch điều khiển. Đồng thời học 

phần này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và bảo 

vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực điều 

khiển số. 

Bắt 

buộc 

Kỹ thuật vi 

mạch khả 

trình 

51041 3/0/6 Học phần này trình bày khái niệm về vi mạch và mạch 

khuếch đại thuật toán (op-amp); giải thích 

các đặc tính và đăc tuyến của op-amp; phân tích, tính toán, 

thiết kế các mạch khuếch đại cơ bản dùng 

op-amp như khuếch đại không đảo, khuếch đại đảo; Các 

mạch ứng dụng của op-amp như mạch cộng, 

mạch trừ, mạch vi-tích phân, mạch tạo hàm mũ-logarith,…; 

Các mạch lọc tích cực dùng op-amp như 

mạch lọc thông thấp, lọc thông cao, lọc thông dải, lọc chắn 

dải. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng phân tích, tính toán, thiết kế mạch điện, điện tử; làm 

việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân 

Bắt 

buộc 

Hệ thống 

nguồn điện 

Tàu Bay 

51042 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích nguồn 

điện tàu bay, thiết bị bay…;  Sinh viên tự học tập, tự nghiên 

cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Truyền động 

điện hàng 

không 

51043 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích các hệ 

thống truyền động điện tự động ở các cảng hàng không…;  

Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Điện tử công 

suất ứng 

dụng hàng 

không 

51044 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích các hệ 

thống điện tử công suất ứng dụng ở các cảng hàng không…;  

Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

Kỹ thuật 

điều khiển 

thuỷ khí tàu 

bay 

51045 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích các hệ 

thống điều khiển thuỷ lực khí nén trên tàu bay, thiết bị 

bay…;  Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 
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Đồ án học 

phần 3 (D-

DT HK) 

51046 3/0/6 Học phần này là một học phần rèn luyện cho sinh viên khả 

năng tổng hợp kiến thức của ngành được học để giải quyết 

một vấn đề thực tế được giao. Với sự hướng dẫn của giáo 

viên, sinh viên biết tìm phương hướng, phương pháp giải 

quyết vấn đề được giao. Sinh viên biết lập kế hoạch để thực 

hiện nhiệm vụ. Có thể tính toán thiết kế một vài nội dung 

cần thiết.. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh 

giá và giải quyết các vấn đề; làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

Bắt 

buộc 

4.2. Kiến thức tự chọn: chọn tối thiểu 06 TC 

Tự động hóa 

quá trình 

công nghệ 

51047 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích, lập trình 

điều khiển các hệ thống, dây chuyền tự động…;  Sinh viên 

tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm. 

Tự 

chọn 

Hệ thống 

SCADA 

51048 3/0/6 Các khái niệm cơ bản về hệ SCADA, cấu trúc tổng quát của 

hệ SCADA, các giao thức truyền thông trong hệ SCADA, 

chức năng cơ bản của hệ thóng thu thập và xử lý dữ liệu, xây 

dựng một hệ thống SCADA trong công nghiệp. 

Tự 

chọn 

Hệ thống 

điều khiển 

số 

51049 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích, lập trình 

điều khiển các hệ thống điều khiển số, giúp sinh viên biết 

chọn tần số lấy mẫu, chọn giải pháp điều khiển phù hợp…;  

Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

Tự 

chọn 

Xe tự hành 

cảng hàng 

không 

51050 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích, lập trình 

điều khiển các xe tự hành, chọn giải pháp điều khiển phù 

hợp…;  Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

Tự 

chọn 

Hệ thống tự 

động tàu bay 

51051 3/0/6 Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích các hệ 

thống tự động trên tàu bay, thiết bị bay…;  Sinh viên tự học 

tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Tự 

chọn 

Chuyên đề 1 

(D-DT) 

51052 3/0/6 Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật 

mới nhất trong ngành tự động hóa, các kiến thức này được 

cập nhập theo từng kỳ để sinh viên nắm bắt và có những 

định hướng cho ngành nghề sau này; Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹnăng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực điều khiển tự động; làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

Tự 

chọn 

Chuyên đề 2 

(D-DT) 

51053 3/0/6 Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật, 

kỹ năng thực hành của kỹ sư hàng không, kỹ sư dẫn đường, 

kỹ sư thông tin hàng không, kỹ sư khai thác radar,...; Học 

phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề trong lĩnh vực điều khiển tự động; làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

Tự 

chọn 

3.2. Kiến thức tốt nghiệp: 11TC 

Thực tập 

tốt nghiệp 

51054 0/3/6 Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước 

khi đi vào thực tế lao động sản xuất. Tạo điều kiện cho sinh 

viên củng cố kiến thức đã học thông qua thực tập (tham 

quan, sử dụng) trên hệ thống trang bị hoặc trang bị đang hoạt 

động thực tế. Một nội dung khác hết sức quan trọng thực tập 

tốt nghiệp là quá trình tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu 

công tác tổ chức kỹ thuật phục vụ cho sản xuất (bao gồm: Tổ 

chức kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm khai thác…). Tóm 

Bắt 

buộc 



17  

lại thực tập tốt nghiệp là cầu nối giữa đào tạo kiến thức ở 

trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông qua thực tập tốt 

nghiệp sinh viên có kiến thức thực tế ban đầu, giảm bớt khó 

khăn, bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống hoạt động thực tế. 

Đồ án tốt 

nghiệp 

 51055 0/8/16 Học phần này thực hiện các đề tài theo các mảng: Điện tử; 

Các mạch điện tử dựa trên các IC vi điều khiển, vi xử lý, 

…Các mạch điện tử dựa trên các IC PAL, GAL, FPGA, 

…Các mạch điện tử dựa trên các PLC, …Các giao tiếp, hiển 

thị, …Viễn thông. Mô phỏng các hệ thống viễn thông. Tính 

toán, mô phỏng, ứng dụng các thuật toán trong các hệ thống 

viễn thông. Các đề tài tổng hợp khác liên quan đến điện tử, 

viễn thông. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến các đề tài 

thực tế trong và ngoài ngành hàng không liên quan đến điện 

tử viễn thông; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

Bắt 

buộc 

2. Kiến thức điều kiện 

2.1. Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

Theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư 

phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

Bắt 

buộc 

2.2.Giáo dục thể chất (học theo quy định của nhà trường) 

Theo Quy định về chuẩn chương trình, tổ chức dạy,  học và đánh giá kết quả học tập môn học 

Giáo dục thể chất tại Học viện Hàng không Việt Nam. 

Bắt 

buộc 

 

8. Hướng dẫn thực hiện: 

8.1. Kế hoạch đào tạo (dự kiến): 

STT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

Ghi 

chú 

Học kỳ 1 16 

1 THML Triết học Mác-Lênin 3 x         

2 HKDD 
Tổng quan về hàng không dân 

dụng 
2 x     

3 51011 An toàn điện 2 x         

4 51005 Linh kiện điện - điện tử 2 x         

5 51001 Lý thuyết mạch 1 3 x     

6 MAT01 Toán cao cấp cơ sở 3      

7 GDTC01 Giáo dục thể chất 1 1 x     

Học kỳ 2 17 

8 KTCTML Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 x        

9 ENG01 Tiếng Anh Cơ Bản 1 3 x        

10  Toán chuyên đề 3 x        

11 51006 Mạch điện tử 1 3 x        

13 51002 Lý thuyết mạch 2 3 x         
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14 51004 Khí cụ điện 2 x     

15 GDTC02 Giáo dục thể chất 2 1 x     

Học kỳ 3 16 

16 CNXHKH Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x        

17 ENG02 Tiếng Anh Cơ Bản 2 3 x        

19 51009 Đo lường điện tử 1 x        

20 51016 Thực hành khí cụ điện 3 x        

21 51007 Mạch điện tử 2 3 x        

22 51008 Vi mạch tuyến tính 3 x     

23 GDTC03 Giáo dục thể chất 3 1 x     

Học kỳ 4 18 

24 LSDCSVN Lịch sử Đảng CS VN 2 x        

25 51022 Cơ sở điều khiển tự động 3 x        

26 51014 Thực hành kỹ thuật đo lường 2 x        

27 51010 Điện tử số 3 x        

28 51013 Thực hành kỹ thuật điện tử 2 x        

29 GDTC04 Giáo dục thể chất 4 1 x     

30 51023 Điện tử công suất 3 x     

31 51003 Lý thuyết trường điện từ 3 x     

Học kỳ 5 18 

32 TTHCM Tư Tưởng HCM 2 x     

33 51021 Máy điện 3 x     

34 51024 Kỹ thuật VXL - VĐK 3 x     

35 51029 Thực hành điều khiển tự động 1 x     

36 51017 Đồ án học phần 1 3 x     

37 GDTC05 Giáo dục thể chất 5 1 x     

38 51015 Thực hành điện tử số 2 x     

39 51030 Thực hành điện tử công suất 2 x     

Học kỳ 6 17 

40 PLĐC Pháp luật đại cương 2 x      

41 51012 
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình 

ngành điện 
3 x       

42 51025 
Điều khiển logic khả trình 

PLC 
3 x      

43 51031 Thực hànhVXL - VĐK 2 x     

44 51027 Cảm biến 2 x     

45 GDQP01 Giáo dục quốc phòng an ninh 8 x     

46 51040 Đo lường và điều khiển PC 3 x     

47 51028 Thực hành máy điện 2 x     
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Học kỳ 7 14 

48 51032  Thực hành PLC 2 x     

49 PPNCKH  Phương pháp NCKH 2 x     

50 51042 Hệ thống SCADA 3 x      

51 51033 Đồ án 2  3 x     

52  2 môn tự chọn 4  x    

Học kỳ 8 16 

53 51041 Kỹ thuật vi mạch khả trình 3 x     

54 51026 Kỹ thuật robot 3 x     

55 51039 Hệ thống tự động tàu bay 3 x     

56 51045 Tự động hóa quá trình CN 3 x     

57  2 môn tự chọn 4  x    

Học kỳ 9 15 

58  Đồ án học phần 3 3 x     

59 51043 Tự dộng hóa cảng HK 3 x     

60  51044 Xe tự hành cảng HK 3 x     

61  2 môn tự chọn 6  x    

Học kỳ 10 11 

61 20090 Thực tập tốt nghiệp 3 x  Tất cả   

62 20091 Khóa luận tốt nghiệp 8  x Tất cả   

Khối lượng kiến thức điều kiện 

I Giáo dục quốc phòng - An ninh (Sinh viên học theo kế hoạch của Học viện)  

II 
Giáo dục thể chất (Sinh viên chủ động đăng ký học theo quy định về học 

GDTC) 
 

8.2. Đăng ký học phần 

- Sinh viên nên đăng ký học theo đúng học kỳ.  

- Trường hợp học vượt sinh viên chỉ nên đăng ký những học phần mới sau khi đã tích lũy được 

các học phần được bố trí trước nó trong kế hoạch đào tạo. 

 GIÁM ĐỐC 
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