
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa: Muốn làm chủ 

không gian, hãy làm chủ công nghệ. 

 

  Điều khiển và tự động hóa là não bộ của mọi đối tượng kỹ thuật, cho dù đối tượng 

đó là quá trình công nghệ, quá trình sản xuất, robot, tàu thủy hay máy bay,… Ngành 

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức về tự động hóa các quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; cấu trúc và 

giải thuật điều khiển các đối tượng kỹ thuật như robot, tàu thủy, máy bay,...; người học 

sau khi ra trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có sức khỏe và có kiến thức 

chuyên môn về điều khiển và tự động, có năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng 

làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành tự động hóa 

đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho toàn xã hội đặt biệt cho ngành Hàng không. 

Sau khi tốt nghiệp các bạn có thể đảm nhận tốt các vị trí: Kỹ sư thiết kế và thi 

công các công trình điện tự động, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại các trung tâm 

nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy, hãng bay, cảng hàng không,... 

với các năng lực nổi bật như sau: Thiết kế chế tạo các thiết bị điều khiển thông minh 

trên nền vi mạch vi xử lý 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: thiết kế hệ thống 

vi xử lý, PLC, SCADA. 



Đội ngũ giảng viên bao gồm Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, và rất nhiều Thạc sĩ 

có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học lớn ở trong 

nước và nước ngoài. Với mục tiêu lấy chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, Học viện 

Hàng không Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện 

nhằm đào tạo ra các Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa giỏi chuyên 

môn nghiệp vụ, có khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên sâu, có tố chất thủ lĩnh, 

đề cao tính kỷ luật, phối hợp tốt trong làm việc nhóm. 

 


