
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông - ngành triển vọng trong  

bối cảnh công nghiệp 4.0. 

Theo học chương trình công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, sinh viên được 

trang bị một cách toàn diện cả về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để có thể thiết 

kế, chế tạo, vận hành các thiết bị và hệ thống điện tử viễn thông, đáp ứng được yêu cầu 

về tính năng động và sáng tạo của lĩnh vực nghề nghiệp này trong bối cảnh nền công 

nghiệp 4.0 đã và đang phát triển mạnh mẽ. 

Chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật liên tục hằng năm dựa trên chương 

trình của trường Đại học lớn trong nước và nước ngoài như: đại học San Jose State 

University - Hoa Kỳ,… Chương trình bao gồm khối kiến thức toán học và khoa học cơ 

bản, khối kiến thức cơ sở cốt lõi ngành Điện tử Viễn thông, khối kiến thức bổ trợ kiến 

thức xã hội và kỹ năng mềm và khối kiến thức chuyên sâu ngành Điện tử Viễn thông. 

Chương trình giúp người học nâng cao năng lực đáp ứng công việc toàn diện theo nhu 

cầu của xã hội. Mang lại cho xã hội các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ từ chính sản phẩm là người học 

của mình. 

Mỗi năm, Học viện có gần 150 sinh viên ở bậc đại học và cao đẳng tốt nghiệp 

ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông với tỷ lệ 95% có việc làm sau một năm 

tốt nghiệp - mức lương khởi điểm trung bình từ 8-25 triệu đồng/tháng. Học viện được 

xem là đơn vị đào tạo chủ lực để cung cấp các cử nhân, Kỹ sư điện tử viễn thông có 

trình độ chuyên môn chất lượng cao cho các đơn vị trong ngành hàng không như: Tổng 

Công Ty Quản Lý Bay Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, Công ty TNHH 



Kỹ thuật máy bay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không 

miền (Bắc, Trung, Nam), Các hãng hàng không như: Vietjetair, Vietstar Airlines, … 

Bên cạnh đó, ngoài các đơn vị trong ngành hàng không, người học sau khi tốt nghiệp 

có thể làm việc tại các công ty sản xuất vi mạch với vị trí chuyên viên tư vấn thiết kế 

và vận hành kỹ thuật;  các công ty viễn thông và các công ty khác với vị trí Kỹ sư vô 

tuyến, Kỹ sư viễn thông, Kỹ sư truyền dẫn, Kỹ sư thiết kế và viết phần mềm, Giám đốc 

kỹ thuật, trưởng các bộ phận kỹ thuật … 

Đặc biệt, người học có thể học bổ sung thêm 30TC (01 năm) sau khi tốt nghiệp 

chương trình kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông để nhận bằng Thạc sĩ Kỹ 

thuật Viễn thông. 

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và 

Thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điện 

tử Viễn thông. 60% các giảng viên tham gia giảng dạy được đào tạo chuyên sâu từ các 

trường đại học trên thế giới như United Kingdom (Queen’s Belfast University), Nga, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Séc, Thái Lan .... 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 

Điện tử viễn thông giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, có tố chất thủ lĩnh, 

đề cao tính kỷ luật, hoạt động tổ nhóm,… 

 


