
1 
 

 

Ngành Kỹ thuật Hàng không -  Tạo nên sự khác biệt 

Khoa Kỹ thuật Hàng không – với hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác đào 

tạo nhân lực ngành Kỹ Thuật Hàng Không, bao gồm các chương trình như nhân viên 

bảo dưỡng tàu bay, kỹ sư thực hành bảo dưỡng tàu bay, và kỹ sư kỹ thuật hàng không, 

là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu cả nước cung cấp nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho ngành hàng không tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Nội dung 

các chương trình đào tạo phù hợp với các tiêu chuẩn của nhà chức trách Hàng không 

Việt Nam (Cục HKVN), của Bộ GDĐT Việt Nam, cũng như tương đồng với các 

chương trình đào tạo quốc tế trong Ngành Kỹ Thuật Hàng Không tại các quốc gia tiên 

tiến trên thế giới. 

Để có thể đáp ứng được yêu cầu cao trong mục tiêu đào tạo, đảm bảo chất lượng 

đầu ra của đào tạo sát với công tác thực tiễn trong Công nghiệp Hàng không, bên cạnh 

coi trọng khối kiến thức cơ bản về khoa học, chất lượng đào tạo được thể hiện khác biệt 

thông qua khối lượng giảng dạy Thực hành và Thí nghiệm vượt trội (chiếm 30% tổng 

thời gian đào tạo) trên các tàu bay thực tế và tại các Phòng Thực hành đạt chuẩn quốc 

tế. Bên cạnh đó, người học còn được tham gia các công việc thực tế tại doanh nghiệp 

thông qua các chương trình thực tập tại các đơn vị trong ngành hàng không. 

 

Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy gồm các GS, PGS, Tiến sĩ và Thạc sĩ với 

nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo về Kỹ thuật Hàng không trong nước và quốc tế 

(ENAC Pháp, ESTACA Pháp, MAI Nga); Các Kỹ sư và chuyên gia KTHK có chứng 

chỉ bảo dưỡng tàu bay (CRS) của Cục HKVN phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế (EASA, 

FAA) từ các tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO/MRO) và các hãng Hàng Không 
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(Airlines) trong và ngoài nước… Tạo nên chất lượng và sự khác biệt đáp ứng các qui 

định khắt khe về an toàn và chất lượng trong Ngành Hàng Không và pháp luật Việt 

Nam. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình Kỹ Sư KTHK, người học có thể công tác tại các 

vị trí và đơn vị sau: Kỹ sư, kỹ thuật viên làm việc trong các tổ chức bảo dưỡng, sửa 

chữa tàu bay (MRO/AMO) trong và ngoài nước; Kỹ sư, kỹ thuật viên làm việc tại các 

bộ phận quản lý kỹ thuật tàu bay, đảm bảo an toàn-chất lượng kỹ thuật và khai thác 

tàu bay trong các Hãng Hàng Không (Airlines) trong và ngoài nước; Kỹ sư trong các 

tập đoàn, công ty, bộ phận tính toán, thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực Hàng Không và 

Không gian, các Ngành gần; Cán bộ, Kỹ sư, kỹ thuật viên làm việc tại các bộ phận kỹ 

thuật trong các đơn vị trong Ngành Hàng Không và các Ngành có chuyên môn gần; 

Cán bộ, Nghiên cứu viên, Giảng viên và Huấn luyện viên tại các Trung tâm, Viện, 

Trường Đại học, Cao đẳng, v.v trong lĩnh vực Kỹ thuật Hàng Không và các Ngành có 

chuyên môn gần. 

 

 

 


