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HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

                  

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:716/QĐ-HVHK  ngày 26 tháng 8 năm 2019 của 

Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam)   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 

I.  Tổng quan về Học viện Hàng không Việt nam 

1. Giới thiệu về Học viện Hàng không Việt Nam 

1.1. Học viện Hàng không Việt Nam: là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Học viện được thành lập 

theo Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Học viện Hàng không Việt Nam: là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong hệ 

thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, giữ vai trò 

quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không 

Việt Nam.  

1.3. Học viện Hàng không Việt Nam: là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền 

tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… theo quy định của 

pháp luật. Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng 

và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. 

1.4. Học viện Hàng không Việt Nam: chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông 

vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và sự quản 

lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.5. Tên giao dịch của Học viện Hàng không Việt Nam 

 - Tiếng Việt: Học viện Hàng không Việt Nam (viết tắt là: HVHKVN) 

- Tiếng Anh: Vietnam Aviation Academy (viết tắt là: VAA) 

- Địa chỉ: Số 104, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Số điện thoại:  083.8442251 - Số fax:   083.8447523 

- Website: www.vaa.edu.vn 

- Ngày truyền thống: Ngày 24 tháng 03. 

- Logo: 

 

2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Học viện 

2.1. Sứ mạng: Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ 

ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho 

Việt Nam và các nước trong khu vực. 

2.2. Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong nước và quốc tế. 

2.3. Giá trị cốt lõi:  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vaa.edu.vn%2F&h=ATOyf2-N4Kn4vRy7za0LlS71lR5a3cJr8QR__sR0QcWjxtnuE5sWDGjF_w-pB2JRv53Xtj_OAGmKJk7gnugRJWFOX4JKUCBPeGVnSCqRjkvCr-p8n6JIeRPl4Ny3tuTqPPoZHa8
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a) Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng 

nguồn lực hiệu quả nhất;  

b) Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng tạo; 

c) Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng 

hội nhập xã hội, hội nhập quốc tế. 

2.4. Triết lý giáo dục: 

a) Triết lý giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam là: “Chất lượng - 

Sáng tạo - Hội nhập” 

b) Ý nghĩa triết lý giáo dục: Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt 

làm định hướng phát triển cho Học viện. Học viện Hàng không Việt Nam hướng 

đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thục kỹ năng nghề 

nghiệp, tư duy độc lập sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện 

 Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề 

nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện. 

b) Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo 

đảm chất lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào tạo khác, phục vụ 

cộng đồng.  

c) Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự 

liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo. 

d) Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng 

viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. 

e) Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, 

viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư phạm 

cho hoạt động giáo dục và đào tạo. 

g) Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục. 

h) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm 

thuế theo quy định của pháp luật. 

i) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở 

vật chất, đầu tư trang thiết bị. 

k) Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, 

nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài. 

l) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ  

Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành  phố  Hồ Chí Minh. 

m) Phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của 

pháp luật. 

4. Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của Học viện 

a) Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình thực hiện theo quy định của Luật giáo 

dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  

b) Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và các bên 

liên quan về các hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật. 
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c) Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở 

vật chất của Học viện để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật 

và của Quy chế này. 

5. Cơ cấu tổ chức của Học viện 

Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay thực hiện theo quy định của Luật giáo 

dục đại học và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm: 

a) Hội đồng Học viện; 

b) Giám đốc và các Phó giám đốc; 

c) Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn; 

d) Khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Vận tải hàng không, Khoa Cảng hàng không, 

Khoa Quản lý hoạt động bay, Khoa Kỹ thuật hàng không, Khoa Điện - Điện tử hàng 

không; 

e) Phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, Phòng 

Hành chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Khoa học 

công nghệ , Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; 

g) Viện, Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung tâm 

dịch vụ và tư vấn hàng không, Trung tâm Đào tạo phi công,  Trung tâm hướng 

nghiệp và tư vấn việc làm. 

h) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. 

i) Công đoàn, Đoàn Thanh niên. 

 

HĐHV: Hội đồng Học viện BGĐ: Ban Giám đốc 

ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên BM:Bộ môn 

CÁC PHÒNG: TT/PHÒNG PTN: Phòng thí nghiệm 

CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn BP: Bộ phận 

Hình 1. Cơ cấu tổ chức Học viện Hàng không Việt Nam 

6. Đội ngũ cán bộ 

 Tổng số cán bộ của Học viện là 149 người, trong đó có 80 CBGD, có 2 

PGS.TS, 15 TS, 79 ThS.  
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7. Quy mô đào tạo năm 2019 – 2020 

 Đào tạo 14 ngành/ chuyên ngành bao gồm 3 bậc đào tạo cao đẳng, đại học, 

cao học. 

TT Ngành/ Chuyên ngành 

Số lượng tuyển sinh 

NVHK CĐ 
Đại 

học 

Cao 

học 

1 QTKD cảng hàng không   100  

2 QTKD vận tải hàng không   100  

3 QTKD tổng hợp   100 8 

4 Quản trị du lịch   100  

5 CNKT điện tử viễn thông   100  

6 Kỹ thuật hàng không   50  

7 QL hoạt động bay   50  

8 Dịch vụ thương mại HK mặt đất x 
150 

  

9 Dịch vụ thương mại HK trên không x   

10 Kiểm tra an ninh hàng không  60   

11 Kiểm soát không lưu  30   

12 Kỹ thuật điện tử tàu bay  30   

13 Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay  60   

14 CNKT điện tử truyền thông  60   

 Tổng số:     

Bảng 1. Quy mô đào tạo năm học 2019 - 2020 

Như vậy hàng năm, Học viện đào tạo và cung cấp cho ngành hàng không gần 

10 lao động trình độ sau đại học, gần 650 lao động có trình độ đại học, gần 390 lao 

động có trình độ cao đẳng. Ngoài ra Học viện còn đào tạo và cung cấp hàng ngàn 

nhân viên hàng không trình độ trung và sơ cấp về an ninh hàng không, quản lý 

không lưu, ... 

8. Công tác nghiên cứu khoa học 

 Trong các năm vừa qua, cán bộ của Học viên đã tích cực tham gia nghiên cứu 

khoa học, thực hiện các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố, cấp cơ sở. Từ năm 2017 

đến nay, bình quân mỗi năm Học viện có 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh/thành 

phố, 10 đề tài cấp cơ sở, 10 đề tài sinh viên.  

9. Công tác hợp tác quốc tế 

 Học viện có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và 

quốc tế. Ngoài ra Học viện còn hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế ở 

Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc có kết quả cụ thể qua đó nâng vị thế của Nhà 

trường trong hoạt động HTQT.  
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10. Cơ sở vật chất của Học viện 

 a) Các cơ sở đào tạo 

 Học viện có 3 cơ sở: 

- Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 

- Cơ sở 2: 18 A/1 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

- Cơ sở 3: 243 Nguyễn Tất Thành – Thị xã Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa 

(Cảng Hàng không Cam Ranh), là Trung tâm Logistics và Đào tạo phi công. 

TT Nội dung 
Diện tích xây 

dựng, m2 

Diện tích sử 

dụng, m2 

1 Tổng diện tích đất sử dụng đã có giấy phép  98.700 

2 Tổng diện tích sàn xây dựng, trong đó 15.709 9.521 

 -  Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 9.918 6.011 

 - Thư viện, trung tâm học liệu 676 410 

 
- Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, 

nhà tập đa năng 
5.115 3.100 

Bảng 2. Cơ sở hạ tầng năm học 2019 - 2020 

Cơ sở 1 và 2 có năng lực đảm bảo đào tạo khoảng 3 nghìn người học/năm. 

Cơ sở đào tạo phi công được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ 

Pháp đến nay cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 để đào tạo ở mức người lái tàu bay tư 

nhân (PPL). 

 b) Thư viện và tài liệu  

Thư viện của Học viện hiện nay bao gồm thư viện truyền thống và thư viện 

điện tử. Đối với thư viện truyền thống, Học viện cơ bản có các đầu sách, tạp chí và 

tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập, đảm bảo giáo trình và tài liệu cho 

hầu hết các môn học về kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành. 

Riêng giáo trình và tài liệu chuyên ngành hàng không, trong những năm qua Học 

viện đã tích cực xây dựng, đến nay đã có 14 giáo trình cho các môn học chuyên 

ngành hàng không. 

Đối với thư viện điện tử, Học viện đã có quan hệ với hơn nhiều trung tâm 

thông tin và thư viện lớn của các tổ chức trên thế giới như: IATA, ICAO, FIATA, 

JCA, Boeing, Airbus... để trao đổi và cung cấp sách báo, trao đổi thông tin tư liệu, 

trao đổi và đào tạo cán bộ, phát triển thư viện, hợp tác thực hiện công trình thông tin 

dịch thuật... 

c) Trang thiết bị thí nghiệm, thực hành 

Học viện có hệ thống phòng thí nghiệm đảm bảo nhu cầu ớ mức cơ bản cho 

dạy và học của các ngành, tuy nhiên cần phải đầu tư nâng cấp trong giai đoạn tới. 

11. Nguồn lực tài chính 

Nguồn thu hàng năm của Học viện bao gồm nguồn thu từ học phí và các hoạt 

động khác cùng các nguồn từ ngân sách Nhà nước cấp. Trong đó, nguồn từ ngân 

sách Nhà nước cấp gồm kinh phí không thường xuyên cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ trở lên, các chương trình mục tiêu quốc gia, chi đầu tư phát triển… 

Tổng thu, chi của Học viện trong năm 2018: 
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- Thu Ngân sách Nhà nước: 14.594.160.345 đồng 

- Thu SNĐT: 34.817.083.458 đ, trong đó thu học phí: 28.989.004.400 đ 

- Thu HĐDV: 25.038.305.751 

- Chi NSNN: 14.594.160.345, trong đó chi TX: 4.501.000.000 

- Chi SNĐT: 32.203.466.377 

- Chi HĐDV: 23.995.845.962 

Về cơ bản tình hình tài chính năm 2018 đảm bảo cân đối thu chi sau khi trích 

lập các quỹ dự phòng theo quy định. 
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II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông  

2. Mã ngành đào tạo: 7510302  

3. Trình độ đào tạo: Đại học  

4. Hệ đào tạo: Chính quy  

5. Thời gian đào tạo: 5 năm 

6. Đơn vị triển khai: Khoa Điện tử Viễn thông Hàng không 

7. Mục tiêu đào tạo 

7.1. Mục tiêu chung 

Chương trình GDĐH ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông (ĐTVT) 

hàng không nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện, cơ bản hiện đại bảo 

đảm sau tốt nghiệp có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người kỹ sư hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ Điện tử Viễn thông đồng thời thích ứng với sự phát triển 

kỹ thuật công nghệ của ngành. 

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các công ty, xí nghiệp kỹ 

thuật công nghệ Điện tử Viễn thông trong ngành hàng không và trong ngành kinh tế 

kỹ thuật khác. Những sinh viên giỏi có thể làm công tác giảng dạy trong các trường 

hoặc các viện nghiên cứu. 

7.2. Mục tiêu cụ thể 

- Có phẩm chất đạo đức Xã hội chủ nghĩa. Có sức khỏe sẵn sàng tham gia 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến thức: Được trang bị kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên 

ngành hệ thống, hiện đại, có khả năng thực hành tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất và 

phát triển của ngành. 

- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế, có khả năng bảo trì 

vận hành tham gia thiết kế các thiết bị và hệ thống công nghệ Điện tử Viễn thông. 

Có năng lực tự học và nghiên cứu để theo kịp sự phát triển của ngành. Sử dụng công 

nghệ thông tin và tiếng anh tốt. 

8. Chuẩn đầu ra 

8.1. Kiến thức 

8.1.1. Kiến thức chung 

- Kiến thức về khoa học xã hội (K1): Có kiến thức cơ bản về Triết học nói 

chung và  triết học Mac-Lênin nói riêng; có kiến thức tổng quan về hệ thống chính 

trị xã hội và về chủ nghĩa XHKH; hiểu từng tận về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 

trong bối cảnh lịch sử thế giới, có kiến thức cơ bản về pháp luật và các quy định của 

Đảng, Nhà nước và cơ quan đơn vị. 
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- Kiến thức về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước (K2): Có kiến thức cơ 

bản về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước. 

- Kiến thức về khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ (K3): Có kiến thức cơ 

bản về khoa học tự nhiên và có thể áp dụng phục vụ chuyên môn trong quá trình 

công tác; có kiến thức tin học căn bản, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng 

và phần mềm chuyên ngành, có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản hoặc tương 

đương; có trình độ ngoại ngữ tương đương TOEIC 500. 

8.1.2. Kiến thức cơ sở ngành và ngành 

A. Kiến thức cơ sở ngành  

- Kiến thức cơ sở ngành điện tử, viễn thông (K4): Có kiến thức cơ bản về 

mạch điện, mạch điện tử, kỹ thuật số, kỹ thuật vi xử lý, nguyên lý truyền thông có 

thể áp dụng thành thạo phục vụ cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp trong quá trình 

giải quyết, phát triển các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo. 

- Kiến thức cơ sở ngành điện, tự động (K5): Có kiến thức cơ bản về lý thuyết 

điều khiển tự động, an toàn điện, kỹ thuật điện có thể áp dụng thành thạo phục vụ 

cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp trong quá trình giải quyết, phát triển các vấn đề 

liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo. 

B. Kiến thức ngành  

- Kiến thức ngành điện tử, viễn thông (K6): Có kiến thức rộng và tổng quan 

về các hệ thống viễn thông, các hệ thống thông tin liên lạc có khả năng liên kết kiến 

thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn. 

- Kiến thức cơ sở ngành điện, tự động (K7): Có kiến thức rộng và tổng quan 

về PLC, điện tử công suất, hệ thống nhúng, hệ thống tự động, có khả năng liên kết 

kiến thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên 

môn. 

8.1.3. Kiến thức chuyên ngành 

Kiến thức chuyên ngành (K8): Có kiến thức sâu về khai thác, bảo dưỡng, 

vận hành các hệ thống tự động hóa, các dây chuyền sản xuất, các phần mềm mô 

phỏng nghiên cứu điện tử  viễn thông và tự động hóa, hệ thống điều khiển và giám 

sát (SCADA), các hệ thống vô tuyến và viễn thông, đặc biệt là các hệ thống được sử 

dụng trong lĩnh vực hàng không (hệ thống định vị vô tuyến hàng không, hệ thống 

thông tin hàng không, hệ thống dẫn đường mặt đất hàng không, …) có khả năng vận 

dụng 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. 

8.2. Kỹ năng 

8.2.1. Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng (S1): Kỹ năng sử dụng 

công cụ tin học, máy văn phòng: 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. 

- Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt (S2): Có khả năng trình bày lưu loát, 

ngắn gọn, suc tích, dễ hiểu… 1 vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công 



9 

 

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. 

- Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh (S3): Kỹ năng giao tiếp, viết bài 

bằng tiếng Anh: Có khả năng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… 1 vấn đề ngắn; 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 ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra 

ngoài; có khả năng đọc hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh liên quan đến công 

việc thực hiện. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH (S4): Kỹ năng giải 

quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Có khả năng sử dụng kiến thức KHTN và 

KHXH để tính toán, phân tích, diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục vụ cho công tác 

chuyên môn. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn chung (S5): Kỹ năng giải quyết vấn 

đề chuyên môn chung: Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết 

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

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu (S6): Kỹ năng giải quyết vấn đề 

chuyên môn sâu: Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, 

tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp, sáng tạo. 

8.2.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng (S7): Kỹ năng giao tiếp xã 

hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng 

nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

- Kỹ năng hội nhập quốc tế: Kỹ năng hội nhập quốc tế (S8): Có kỹ năng giao 

tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới,… là người nước 

ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

8.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng phối hợp làm việc (A1): 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. 

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội (A2): 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,... 

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

việc (A3): 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. 

- Có sức khỏe tốt (A4): Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn 

luyện sưc khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao.  

9. Điều kiện tốt nghiệp  

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. 
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- Sinh viên phải tích luỹ đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo 

đại học theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần nào; điểm trung 

bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên. 

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh; có chứng nhận tham gia tuần lễ 

học sinh sinh viên theo quy định do phòng Tổ chức cán bộ & QLSV cấp. 

- Trình độ ngoại ngữ Anh văn: Toeic 500 và Tin học: chứng chỉ CNTT nâng 

cao. 

10. Văn bằng sau khi tốt nghiệp  

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. 

11.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp  

- Có thể làm việc với vai trò người vận hành, thiết kế trực tiếp hoặc quản lý, 

điều phối kỹ thuật trong:  

- Các xí nghiệp: Điện tử, viễn thông. 

- Các công ty tư vấn, thiết kế mạng viễn thông như: Truyền dẫn, truyền -thiết 

bị mạng viễn thông.  

- Các công ty, xí nghiệp có liên quan đến công nghệ, kỹ thuật điện tử, viễn 

thông trong và ngoài ngành hàng không.  

- Có thể làm việc với vai trò là kỹ sư bảo dưỡng, kỹ sư kiểm tra sản phẩm, kỹ 

sư sản xuất trong các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không. 

12. Tuyển sinh 

12.1. Đối tượng tuyển sinh  

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. 

12.2. Tiêu chí tuyển sinh 

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và thông báo 

của Trường. 

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 

- Các hình thức xét tuyển khác theo quy định của Học viện Hàng không tại 

thời điểm tuyển sinh. 

12.3. Chỉ tiêu tuyển sinh 

120 sinh viên/năm  

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                    150 tín chỉ 

(chưa kể giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, an ninh) 

Trong đó:  

- Khối kiến thức chung                15 tín chỉ  

- Khối kiến thức Toán và KHTN          21 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành                    42 tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên ngành          51 tín chỉ 
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- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                   21 tín chỉ 

2. Khung chương trình dạy học 

Số 

TT 

Mã số  

học phần 
Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọ

c 
p

h
ần

 t
iê

n
 q

u
y
ết

 

H
ọ

c 
p

h
ần

 h
ọ

c 
tr

ư
ớ

c 

T
ừ

n
g

 m
ô

n
 h

ọ
c 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

T
h
ự

c 
h

àn
h

, 
th

í 
n

g
h

iệ
m

, 

đ
iề

n
 d

ã,
 s

tu
d
io

 

T
ự

 h
ọ

c,
 t

ự
 n

g
h

iê
n

 c
ứ

u
 

L
ý

 t
h

u
y
ết

 

B
ài

 t
ập

 

T
h

ảo
 l

u
ận

 

    

 KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC         

I Khối kiến thức chung 15        

1.  0101000746 

Triết học Mac-Lênin 

(Philosophy of Marxism and 

Leninism) 

3 45    90   

2.  0101000747 

Kinh tế chính trị Mac – Lênin 

(Political Econonmics of 

Marxism and Leninism) 

2 30    60   

3.  0101000244 
Chủ nghĩa Xã hội khoa học 

(Scientific Socialism) 
2 30    60 1,2  

4.  0101000524 
Lịch sử đảng (History of 

Vietnamese Communist Party) 
2 30    60 

1, 

2, 

3, 

5 

 

5.  0101000016 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh's thought) 
2  20 5 5  60 

1, 

2, 

3 

 

6.  0101000003 
Pháp luật đại cương 

(Fundamental of Law) 
2  20 5 5  60   

7.  0101000548 
Tổng quan về HKDD 

(Introduction to Civil Aviation) 
2 25  5  60   

8.   
Giáo dục quốc phòng, an ninh  

(Military Training) 
8        

9.  0101000009 
Giáo dục thể chất 1 – Sức nhanh 

(Physical Education 1) 
1    

45 

tiết 
   

10.  0101000083 Giáo dục thể chất 2 – Võ cổ 1    45    
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Số 

TT 

Mã số  

học phần 
Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọ
c 

p
h
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n
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u

y
ết

 

H
ọ

c 
p

h
ần

 h
ọ
c 
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ư

ớ
c 

T
ừ

n
g
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ô

n
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ọ
c 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 
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h
ự

c 
h

àn
h

, 
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í 
n

g
h

iệ
m

, 

đ
iề

n
 d

ã,
 s

tu
d
io

 

T
ự

 h
ọ

c,
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ự
 n

g
h

iê
n

 c
ứ

u
 

L
ý

 t
h

u
y
ết

 

B
ài

 t
ập

 

T
h
ảo

 l
u
ận

 

    

truyền Việt Nam (Physical 

Education 2) 

tiết 

11.  0101000233 
Giáo dục thể chất 3 – Aerobic  

(Physical Education 3) 
1    

45 

tiết 
   

12.  0101000022 
Giáo dục thể chất 4 – Bóng 

chuyền (Physical Education 4) 
1    

45 

tiết 
   

13.  0101000020 
Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ 

(Physical Education 5) 
1    

45 

tiết 
   

II Khối kiến thức Toán và Khoa học tự nhiên 21        

14.  0101000594 
Tin học đại cương 

(Computer skill) 
3 35 5 5  90   

15.  0101000007 
Toán cao cấp A1 

(Advanced Math 1) 
3 35 5 5  90   

16. Q 0101000011 
Toán cao cấp A2 

(Advanced Math 2) 
3 35 5 5  90  15 

17.  0101000088 
Toán cao cấp A3 

(Advanced Math 3) 
3 35 5 5  90 15 16 

18.  0101000005 
Vật lý đại cương 

(General Physics) 
2 20 5 5  90   

19.  0101000086 
Thí nghiệm vật lý đại cương 

(General Physics experiments) 
1    30 60  18 

20.  0101000008 
Tiếng anh cơ bản 1 

(English 1) 
3 35 5 5  90   

21.  0101000012 
Tiếng anh cơ bản 2 

(English 2) 
3 35 5 5  90 20 20 

III Khối kiến thức cơ sở của ngành 42        

22.  0101000087 
Toán chuyên đề  

(specialized mathematics) 
2 20 5 5  60  

15 

16 

17 
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Số 

TT 

Mã số  

học phần 
Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọ
c 

p
h
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 t
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n
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u

y
ết

 

H
ọ
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p
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ần

 h
ọ
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23.  0101000095 
Kỹ thuật lập trình 

(Programming Techniques) 
2 20 5 5  60   

24.  0101000092 
An toàn điện 

(Electrical safety) 
3 35 5 5  90  25 

25.  0101000090 
Lý thuyết mạch 1 

(Circuit Theory 1) 
2 20 5 5  60   

26.  0101000093 
Lý thuyết mạch 2 

(Circuit Theory 2) 
3 35 5 5  90  25 

27.  0101000640 
Kỹ thuật điện 

(Electrical Engineering) 
2 20 5 5  60  25 

28.  0101000091 
Linh kiện điện tử 

(Electronic Components) 
2 35 5 5  90   

29.  0101000096 
Mạch điện tử 1 

(Electronic Circuit 1) 
2 20 5 5  60  28 

30.  0101000098 
Mạch điện tử 2 

(Electronic Circuit 2) 
3 35 5 5  90  29 

31.  0101000101 
Điện tử số  

(Digital Electronics) 
3 35 5 5  90  28 

32.  0101000100 
Lý thuyết trường điện từ 

(Electromagnetic field theory) 
3 35 5 5  90  18 

33.  0101000419 

Kỹ thuật vi xử lý – vi điều khiển 

(Microprocessor – 

Microcontroller) 

3 35 5 5  90  
23, 

28 

34.  0101000199 
Đo lường điện tử 

(Electronic Measurements) 
3 35 5 5  90  

25,

28 

35.  0101000417 

Nguyên lý truyền thông 

(Information Communications 

Principles) 

3 35 5 5  90  

15, 

16,

17,

22 

36.  0101000097 Thí nghiệm kỹ thuật điện 1    30 60  27 
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(Electrical Engineering 

Experiments) 

37.  0101000143 

Thí nghiệm kỹ thuật điện tử 

(Electronic Engineering 

Experiments) 

2    60 120  29 

38.  0101000142 

Thí nghiệm điện tử số 

(Digital Electronics 

Experiments) 

1    30 60  31 

39.  0101000150 

Thí nghiệm vi xử lý – vi điều 

khiển (Microprocessor – 

Microcontroller Experiments) 

2    60 120  33 

IV Khối kiến thức chuyên ngành 51        

 Khối kiến thức chuyên ngành chung 31        

40.  0101000277 
Tiếng Anh chuyên ngành 

(Specilized English) 
4 50 5 5  120 21 

20, 

21 

41.  0101000144 
Xử lý số tín hiệu 

(Digital Signal Processing) 
3 35 5 5  90  35 

42.  0101000425 
Hệ thống viễn thông 

(Communications Systems) 
3 35 5 5  90  35 

43.  0101000729 

Truyền số liệu và mạng máy tính 

(Data Transmission and 

Computer Network) 

3 35 5 5  90  35 

44.  0101000145 
Điện tử thông tin 

(Communications Electronics) 
3 35 5 5  90  

28, 

29, 

30 

45.  0101000368 
Kỹ thuật siêu cao tần  

(Microwave Engineering) 
3 35 5 5  90  

28, 

29 

46.  0101000200 
Angten truyền song 

(Antennas and Propagation) 
3 35 5 5  90  32 

47.  0101000153 Thông tin số 3 35 5 5  90  42 
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(Digital Communications) 

48.  0101000154 
Thông tin quang 

(Optical Communications) 
3 35 5 5  90  35 

49.  0101000159 

Thí nghiệm truyền số liệu & 

mạng máy tính (Data 

Transmission and Computer 

Network experiments) 

2    60 120  43 

50.  0101000158 

Thí nghiệm kỹ thuật viễn thông 

(Telecommunications 

Engineering Experiments) 

1    30 60  48 

 Khối chuyên ngành sâu 20        

51.  0101000730 

Hệ thống thông tin Hàng không 

(Aeronautical Communications 

Systems) 

3 20 5 5  90  42 

52.  0101000433 

Hệ thống định vị vô tuyến Hàng 

không (Aeronautical 

Surveillance Systems) 

3 20 5 5  90  42 

53.  0101000434 

Hệ thống dẫn đường mặt đất 

Hàng không (Aeronautical 

Navigation Systems) 

3 20 5 5  90  42 

54.  0101000060 
Đồ án môn học 1 

(Course Project 1) 
2  30   60   

55.  0101000067 
Đồ án môn học 2 

(Course Project 2) 
3  45   90  54 

56.  0101000723 

Chuyên đề 1 (Thematic 1) 

Khối kiến thức sâu theo hướng 

điện tử, viễn thông 

3        

57.  0101000731 

Chuyên đề 2 (Thematic 2) 

Khối kiến thức sâu theo hướng 

HK 

3       56 

V  Khối kiến thức thực tập và tốt 21        
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nghiệp 

58.  0101000356 
Thực tập doanh nghiệp 

(Internship) 
8        

59.  0101000438 
Đồ án tốt nghiệp (Graduate 

Thesis) 
13        

Đối với những sinh viên không thực hiện đồ án tốt nghiệp sẽ phải đăng ký học phần 

tiểu luận tốt nghiệp và đăng ký các học phần thuộc các nhóm sau: I.A, I.B, II.A, II.B, 

III, đảm bảo tổng số tín chỉ = [ tiểu luận tốt nghiệp (7 TC) + học phần tự chọn (≥ 6 

TC) ] ≥  13 tín chỉ. 

Nhóm tự chọn chuyên ngành Viễn Thông         

Nhóm I.A: Thiết kế hệ thống viễn thông 

(Communications Systems Design) 
 

     
  

60.  
0101000152 Thông tin di động (Mobile 

Communication) 
3 35 5 5  90  42 

61.  

0101000163 Quy hoạch mạng viễn thông 

(Telecommunication network 

planning) 

3 35 5 5  90  42 

 
Nhóm I.B: Khai thác hệ thống truyền dẫn 

(Transmission Systems) 
        

62.  
0101000166 Kỹ thuật chuyển mạch  

(Switching techniques) 
3 35 5 5  90  43 

63.  0101000168 Viba số (Digital Viba) 3 35 5 5  90   

64.  
0101000155 Thông tin vệ tinh  

(Satellite Communications) 
3 35 5 5  90   

Nhóm tự chọn chuyên ngành Điện tử  (Electronics)         
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Nhóm II.A: Khai thác – vận hành hệ thống điện 

tử (Electronics Systems) 
        

65.  0101000148 
Cơ sở điều khiển tự động 

(Control theory) 
3 35 5 5  90   

66.  0101000164 
Hệ thống SCADA  

(SCADA Systems) 
3 35 5 5  90  

33

,3

4 

67.  0101000166 
PLC (Programmable logic 

controller) 
3 35 5 5  90  

23

,3

1 

68.  0101000146 
Điện tử công suất (Power 

Electronics) 
3 35 5 5  90   

 
Nhóm II.B: Thiết kế hệ thống điện tử 

(Electronic Systems Design) 
        

69.  0101000167 
Hệ thống Nhúng  

(Embedded System) 
3 35 5 5  90  

23

, 

31 

70.  0101000169 

Các phần mềm mô phỏng điện 

tử (Electronic Simulation 

Software) 

3 35 5 5  90  

29, 

30, 

31 

71.  0101000170 

Đo lường và điều khiển bằng 

máy tính   

(PC based control and 

measurement) 

3 35 5 5  90   

Nhóm III. chuyên ngành Hàng không          

72.  0101000280 Hệ thống dẫn đường toàn cầu 3 35 5 5  90  42 
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GNSS (Global Navigation 

Satellite System systems) 

73.  0101000544 

Hệ thống giám sát phụ thuộc 

(ADSB) (Automatic Dependent 

Surveillance-Broadcast) 

3 35 5 5  90  
42,  

52 

74.  0101000479 
Tiểu luận tốt nghiệp  

(Minor Graduate Thesis) 
7        

3. Mô tả tóm tắt đề cương chi tiết các học phần  

Triết học Mac-Lênin (0101000746) 

Là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên trong các học phần lý luận 

chính trị. 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. 

Kinh tế chính trị Mac – Lênin (0101000747) 

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. 

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, phương pháp 

và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về 

những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới. 

Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh 

tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam 

Chủ nghĩa Xã hội khoa học (0101000244) 

Môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối kiến thức cơ 

bản về lý luận chính trị.  

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 
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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 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. 

Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập trường, tư tưởng cho 

sinh viên, cũng như cung cấp kiến thức chuyên sâu cho sinh viên trong cách nhìn 

nhận các vấn đề chính trị xã hội. 

Lịch sử đảng (0101000524) 

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. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh (0101000016) 

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. 

Pháp luật đại cương (0101000003) 

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. 

Tổng quan về HKDD (0101000548) 

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. 

Giáo dục quốc phòng, an ninh:  

 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. 

Giáo dục thể chất 1 – Sức nhanh (0101000009) 

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).  

Giáo dục thể chất 2 – Võ cổ truyền Việt Nam (0101000083) 
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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 trong hoạt động Thể thao. 

Giáo dục thể chất 3 – Aerobic (0101000233) 

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. 

Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền (0101000022) 

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. 

Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ (0101000020) 

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. 

Tin học đại cương (0101000594) 

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về máy tính và cách thức tổ chức 

cũng như tìm kiếm dữ liệu trong máy tính và mạng Internet; các tính năng để soạn 

thảo và trình bày văn bản thông dụng; cách lập và xử lý dữ liệu trong bảng tính 

Excel đồng thời biết sử dụng công cụ hỗ trợ trong thuyết trình. 

Toán cao cấp A1 (0101000007) 

Học phần Toán cao cấp A1 cung cấp các kiến thức cơ bản về giới hạn, tính 

liên tục và phép tính vi tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm; đây là nội 

dung cần thiết để học môn Toán cao cấp A3 và ứng dụng vào các bài toán chuyên 

ngành. Học phần này rèn luyện cho sinh viên tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải 

các bài toán giải tích của hàm số một biến và chuỗi số. Sinh viên có khả năng làm 

việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Toán cao cấp A2 (0101000011) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ma trận định 

thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector và ánh xạ tuyến tính. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tính thức, giải hệ phương trình 

tuyến tính, các phép toán trên ma trận, không gian vector, chéo hóa ma trận và ứng 

dụng để tính lũy thừa ma trận vuông cấp n. 
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Toán cao cấp A3 (0101000088) 

Học phần Toán cao cấp A3 cung cấp các kiến thức cơ bản về phép tính vi 

tích phân của hàm hai biến, tích phân đường và phương trình vi phân, làm cơ sở cho 

môn Toán chuyên đề và các môn học chuyên ngành. Học phần này giúp sinh viên 

phát triển tư duy logic, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; rèn luyện 

kỹ năng phân tích để giải được các bài toán trong chương trình. 

Vật lý đại cương (0101000005) 

 Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Điện và Từ. Nội dung phần 

điện từ bao gồm: Trường tĩnh điện, Dòng điện không đổi, Từ trường – Cảm ứng 

điện từ, Cơ sở lý thuyết Maxwell về điện từ trường. 

Thí nghiệm vật lý đại cương (0101000086) 

 Học phần này nhằm giups SV nắm bắt các khái niệm, lý thuyết về sai số 

trong thực nghiệm. Thực hiện 16 nội dụng trải đều trong vật lý đại cương là: cơ, 

quang, nhiệt, điện, lượng tử. Các nội dung này theo sát với học phần lý thuyết Vật lý 

đại cương. 

Tiếng anh cơ bản 1 (0101000008) 

 Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật 

dạy tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần 

thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày.  

 Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện được 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, tình huống sử dụng ngôn ngữ 

thông dụng khơi gợi hứng thú người học và những hoạt động giao tiếp, đóng vai, 

thảo luận, thuyết trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ 

pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời 

thực.  

Tiếng anh cơ bản 2 (0101000012) 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật 

dạy tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần 

thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày.  

Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện được 4 kỹ năng nghe, 

nói, đọc viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, tình huống sử dụng ngôn ngữ thông 

dụng khơi gợi hứng thú người học và những hoạt động giao tiếp, đóng vai, thảo 

luận, thuyết trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ pháp, 

kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thực.  

Toán chuyên đề (0101000087) 

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. 

Kỹ thuật lập trình (0101000095) 

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. 

An toàn điện (0101000092) 
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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 cá nhân. 

Lý thuyết mạch 1 (0101000090) 

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. 

Lý thuyết mạch 2 (0101000093) 

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. 

Kỹ thuật điện (0101000640) 

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 

các vấn đề trong lĩnh vực điện công nghiệp; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 

và bảo vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

Linh kiện điện tử (0101000091) 

Nội dung môn học giúp sinh viên tìm hiểu về cấu tạo; Nguyên lý hoạt động; 

Các đặc tính kỹ thuật; Cách tra cứu, 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 (0101000096) 

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. 

Mạch điện tử 2 (0101000098) 
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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. 

Điện tử số (0101000101) 

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. 

Lý thuyết trường điện từ (0101000100) 

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. 

Kỹ thuật vi xử lý – vi điều khiển (0101000419) 

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. 

Đo lường điện tử (0101000199) 

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. 

Nguyên lý truyền thông (0101000417) 

Học phần này trình bày, giải thích khái niệm về tín hiệu, cách thức xử lý tín 

hiệu trên miền thời gian và miền tần số; biến đổi Fourier; tính toán tích chập, tương 

quan của các tín hiệu; Khái niệm về về thông tin, Entropy, Entropy có điều kiện, Độ 

đo lượng tin; Vận dụng giải quyết các bài toán về xác định lượng tin; Khái niệm về 

mã tách được, mã không tách được, bảng mã tối ưu; Vận dụng để sinh bảng mã tách 

được tối ưu, nhận biết được bảng mã như thế nào là bảng mã tối ưu và có thể vận 

dụng để viết các chương trình sinh mã, giải mã; Khái niệm về khoảng cách 

Hamming, xây dựng mã khối, mã vòng. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến nguyên lý truyền tín hiệu qua 

các kênh truyền; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Thí nghiệm kỹ thuật điện (0101000097) 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản của mạch 

điện,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.      

Thí nghiệm kỹ thuật điện tử (0101000143) 

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 
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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. 

Thí nghiệm điện tử số (0101000142) 

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. 

Thí nghiệm vi xử lý – vi điều khiển (0101000150) 

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. 

Tiếng anh chuyên ngành (0101000277) 

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. 

Xử lý số tín hiệu (0101000144) 

Học phần này trình bày tổng quan về xử lý số tín hiệu (DSP); Xử lý và biểu 

diễn các tín hiệu rời rạc theo thời gian: Xác định phương trình toán mô tả hệ thống, 

các tính chất cuả hệ LTI rời rạc, các dạng biểu diễn của hệ LTI, xác định ngõ ra hệ 

thống theo đáp ứng xung; Biến đổi Z và Z ngược, biểu diễn tín hiệu trên miền Z để 

tính toán: xác định tín hiệu tương quan, tín hiệu tại ngõ ra hệ thống và phân tích hệ 

LTI trên miền Z để xác định tính ổn định của hệ thống; FFT chuyển đổi tín hiệu từ 

miền thời gian sang miền tần số và ngược lại; Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý số tín hiệu; Vận dụng 

được các kiến thức để thiết kế mạch lọc số hữu hạn và vô hạn; Xây dựng môi trường 

xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Hệ thống viễn thông (0101000425) 

Học phần này trình bày những khái niệm, thông số cơ bản của hệ thống viễn 

thông; Phân biệt được dữ liệu, tín hiệu, kênh truyền hữu tuyến và vô tuyến; Giải 

thích được kỹ thuật chuyển đổi tín hiệu, điều chế và giải điều chế; Phân tích được 

tín hiệu, dữ liệu của hệ thống thông tin; Tính toán được thông số công suất, SNR, 

BER, tốc độ bit, dung lượng, …; Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá 

và giải quyết các vấn đề liên quan hệ thống viễn thông; Giải thích, tính toán, biểu 

diễn được các kỹ thuật điều chế và giải điều chế trong hệ thống viễn thông. Thiết kế, 

thi công, lắp đặt và mô phỏng được mạng viễn thông cơ bản; Xây dựng môi trường 

xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 
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Truyền số liệu và Mạng máy tính (0101000729) 

Học phần này trình bày, giải thích các phương pháp truyền thông số giữa các 

thiết bị, hệ thống viễn thông, đặc biệt là các hệ thống số. Học phần này giúp cho 

sinh viên có khả năng phân tích và hiểu được nguyên lý truyền dẫn, mã hóa sửa lỗi 

ở lớp vật lý và liên kết dữ liệu cũng như nắm được các thuật toán và giao thức định 

tuyến, chuyển mạch ở lớp mạng. 

Điện tử thông tin (0101000145) 

Học phần này trình bày, giải thích tổng quan về điện tử thông tin; Tính toán 

mạch khuếch đại công suất cao tần, mạch dao động, lọc, nguồn ổn áp, các điều chế 

tương tự và số, vòng khóa pha PLL; Nhận biết được các hệ thống máy thu phát 

thông tin nói chung và hệ thống máy thu phát hàng không nói riêng. Học phần này 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến các 

mạch lọc, mạch tạo dao động, máy phát máy thu; sinh viên có khả năng làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

Kỹ thuật siêu cao tần (0101000433) 

Học phần này trình bày, giải thích Phương trình truyền sóng trên đường dây 

từ đó đánh giá sóng tới, sóng phản xạ để xác định hệ số phản xạ, trở kháng và dẫn 

nạp đường dây. Trình bày cấu tạo của đồ thị Smith để giải các bài toán về phối hợp. 

Nghiên cứu cấu trúc của một số loại ma trận ( tán xạ,truyền đạt…) để giải các bài 

toán về mạng n cửa của các thiết bị siêu cao tần. Học phần này rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến cao tần (truyền sóng, 

phối hợp trở kháng, ma trận tán xạ); sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

Angten truyền sóng (0101000200) 

Học phần tập trung vào nghiên cứu các vấn đề sau: Đặc điểm trong truyền 

lan sóng đất, sóng điện ly và sóng đối lưu. Nghiên cứu các đặc trưng và tham số cơ 

bản của anten. Giới thiệu nguồn bức xạ nguyên tố, chấn tử đối xứng của hệ anten, 

anten mặt lý tưởng dùng trong thông tin sóng cực ngắn. 

Thông tin số (0101000153) 

Học phần này trình bày tổng quan về hệ thống thông tin số; Phân bố xác xuất 

cho các quá trình ngẫu nhiên trong thông tin; Mã hóa nguồn thông tin và các đặc 

trưng cơ bản và tín hiệu trong hệ thống thông tin; Kỹ thuật điều chế và giải điều chế 

số ASK, FSK, PSK và QAM; Phân tích, tính toán được tuyến thông tin vệ tinh; Mã 

hóa kênh và mật mã hóa dữ liệu thông; Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin số; Vận dụng 

được các kiến thức để mô phỏng hệ thống thông tin số; Xây dựng môi trường xanh; 

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

Thông tin quang (0101000154) 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tổng quan về 

thông tin quang; Cấu trúc và các thông số của sợi quang; Nguyên lý hoạt động, cấu 

trúc, đặc tính của các bộ thu-phát quang; 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 rất cao. 

Truyền số liệu và Mạng máy tính (0101000159) 

Học phần này trình bày, giải thích các phương pháp truyền thông số giữa các 

thiết bị, hệ thống viễn thông, đặc biệt là các hệ thống số. Học phần này giúp cho 

sinh viên có khả năng phân tích và hiểu được nguyên lý truyền dẫn, mã hóa sửa lỗi 

ở lớp vật lý và liên kết dữ liệu cũng như nắm được các thuật toán và giao thức định 

tuyến, chuyển mạch ở lớp mạng. 
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Thí nghiệm kỹ thuật viễn thông (0101000158) 

Học phần này trình bày, giải thích và cung cấp cho sinh viên năm cuối ngành 

Điện tử Viễn thông các nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm; Cách phân loại 

cáp quang; Kỹ năng thực hành cơ bản trên cáp quang. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thông tin quang; làm 

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

Hệ thống thông tin Hàng Không (0101000730) 

Học phần này trình bày khái quát yêu cầu đối với mạng thông tin hàng 

không, phạm vi tổ chức của mạng thông tin hàng không, chức năng và các thành 

phần mạng thông tin Hàng Không; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân rất cao. 

Hệ thống định vị vô tuyến hàng không (0101000433) 

Học phần này trình bày, giải thích nguyên lý Rađa – Các kiến thức cơ bản về 

kỹ thuật Rađa, các phương pháp xác định tọa độ bằng Rađa, nguyên lý định vị bằng 

GPS, nguyên tắc định vị bằng GPS, thành phần chủ yếu trong định vị bằng GPS. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề 

trong hệ thống radar giám sát, hệ thống định vị GPS, các hệ thống định vị mới sử 

dụng trong ngành hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc 

theo nhóm. 

Hệ thống dẫn đường mặt đất hàng không (0101000434) 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các đài 

NDB, VOR, DME Các tiêu chuẩn ICAO của các thiết bị trên; Lý thuyết chung về hệ 

thống. Các tiêu chuẩn tính toán khảo sát, thiết kế và lắp đặt một hệ thống tại sân bay 

và các khu vực; Các phương pháp bảo trì hệ thống; Mục đích và phương pháp kiểm 

tra mặt đất và bay hiệu chuẩn hệ thống. 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 rất cao. 

Đồ án môn học 1 (0101000060) 

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 độc lập, làm việc theo nhóm, viết báo cáo và thuyết trình một vấn đề khoa 

học. 

Đồ án môn học 2 (0101000060) 

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. 
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Chuyên đề 1 (0101000723) 

Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật mới nhất trong 

ngành điện tử viễn thông, 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. 

Chuyên đề 2 (0101000731) 

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. 

Thực tập doanh nghiệp (0101000356) 

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 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 (0101000438) 

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. 

Thông tin di động (0101000152) 

Học phần này trình bày được những khái niệm tổng quan về hệ thống thông 

tin di động; Phân biệt được kênh truyền hữu tuyến, vô tuyến, kỹ thuật đa truy nhập, 

công nghệ trong hệ thống thông tin đi động; Giải thích, phân tích được quá trình kết 

nối cuộc gọi, kỹ thuật trải phổ, các công nghệ và mạng vô tuyến của hệ thống thông 

tin di động; Tính toán được thông số kỹ thuật của mạng di động; Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan hệ thống viễn 

thông; Vận dụng được các kiến thức về thông tin di động vào việc vận hành và khai 

thác mạng di động. Có khả năng quy hoạch, khai thác, lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng 

trạm BTS; Xây dựng môi trường xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

Quy hoạch mạng viễn thông (010100163) 

Học phần này trình bày dự báo nhu cầu; Tín toán lưu lượng thoại; Vận dụng 

sáng tạo các kiến thức về viễn thông để Quy hoạch mạng chuyển mạch, chất lượng 

truyền dẫn, mạng truyền dẫn, đường dây thuê bao. Học phần này rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch một mạng 

viễn thông thực tế; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 
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Kỹ thuật chuyển mạch (0101000166) 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạng 

viễn thông, các kỹ thuật ghép kênh, các kỹ thuật chuyển mạch số, kết nối tại tổng 

đài kỹ thuật số, cấu trúc của các tổng đài kỹ thuật số. 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. 

Viba số (0101000168) 

Học phần này trình bày những kiến thức về không gian tín hiệu, ảnh hưởng 

nhiễu AWGN đối với các tín hiệu truyền và các kỹ thuật điều chế tín hiệu; Các loại 

nhiễu cơ bản ảnh hưởng lên hệ thống vô tuyến; Xử lý tín hiệu Baseband của thông 

tin viba số như giả ngẫu nhiên, mã hóa kênh truyền và khôi phục sóng mang; Phân 

tích được sơ đồ khối thiết bị, các thông số ảnh hưởng đến tuyến truyền dẫn của hệ 

thống viba số; Phân tích, tính toán được độ tin cậy của hệ thống truyền dẫn viba số; 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến hệ thống viba số; Sử dụng được các thiết bị đo kiểm và đo kiểm chất 

lượng hệ thống viba số; Xây dựng môi trường xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên 

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

Thông tin vệ tinh (0101000155) 

Học phần này trình bày tổng quan về thông tin vệ tinh; Các loại suy hao 

truyền đường truyền, cấu hình trạm mặt đất, đặc điểm Anten mặt đất và chức năng 

các khối của thông tin vệ tinh; Phân biệt được các kỹ thuật đa truy nhập trong thông 

tin vệ tinh; Phân tích, tính toán được các tham số đường truyền trong hệ thống thông 

tin vệ tinh; Kỹ thuật thông tin vệ tinh số, mạng thông tin vệ tinh; Học phần rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ 

thống thông tin vệ tinh; Vận dụng được các kiến thức để thiết kế, thi công, lắp đặt 

và cấu hình trạm vệ tinh; Xây dựng môi trường xanh; Sinh viên tự học tập, tự 

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

Cơ sở điều khiển tự động (0101000148) 

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 vệ được quan điểm cá nhân rất cao.  

Hệ thống SCADA (0101000164) 

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. 

PLC (0101000095) 

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. 
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Điện tử công suất (0101000146) 

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. 

Hệ thống nhúng (0101000167) 

Học phần này trình bày được các ứng dụng của hệ thống ; Tính toán thiết kế 

và phát triển các hệ thống nhúng trên cơ sở vi điều khiển và thiết bị logic có khả 

năng lập trình được FPGA, cụ thể như kiến trúc Bus Bus Architecture, thiết bị ngoại 

vi (GPIO, UART, Timer, Counter…), bộ nhớ nhúng (Embedded memory), tích hợp 

phần cứng/ phần mềm. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và 

giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế hệ thống nhúng, sinh viên có khả năng 

làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Các phần mềm mô phỏng điện tử (0101000169) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản khi sử dụng các phần mềm 

mô phỏng thông dụng. Giúp phân tích và thiết kế các mạch điện tử và mạch cơ khí 

thông dụng. Giúp sinh viên có các bước để thiết kế một hệ thống cơ bản bằng mô 

phỏng trước khi được ứng dụng trong thực tế. 

Đo lường và điều khiển bằng máy tính (0101000170) 

Học phần này trình bày những khái niệm đo lường các đại lượng vật lý thông 

qua hệ thống cảm biến, biến đổi tín hiệu điện gửi vào máy tính để điều khiển các đối 

tượng, cơ cấu chấp hành; Phân tích, thiết kế, lập trình được các hệ thống đo lường 

và điều khiển bằng máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình được; Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan về hệ thống đo 

lường và điều khiển; Thiết kế, lập trình được hệ thống đo lường và điều khiển dùng 

ngôn ngữ đồ họa LabView, VB6, …; Xây dựng môi trường xanh; Sinh viên tự học 

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

Hệ thống dẫn đường toàn cầu GNSS (0101000280) 

Học phần này cung cấp kiến thức về các khái niệm cơ bản về hệ thống dẫn 

đường vệ tinh toàn cầu; Nắm được nguyên lý hoạt động của hệ thống GNSS, hệ 

thống dẫn đường quán tính. Tính toán các tham số của bộ lọc Kalman và ứng dụng 

trong dẫn đường hàng không. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh 

giá và giải quyết các vấn đề trong hệ thống dẫn đường GNSS sử dụng trong ngành 

hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Hệ thống giám sát phụ thuộc (ADSB) (0101000544) 

Học phần này cung cung cấp kiến thức về các khái niệm cơ bản về hệ thống 

giám sát phụ thuộc ADSB; Vận dụng được nguyên lý hoạt động của hệ thống ADS-

B, cấu trúc dữ liệu, các thiết bị ADSB và các tiêu chuẩn trong việc triển khai hệ 

thống ADS-B thực tế. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và 

giải quyết các vấn đề trong hệ thống giám sát ADSB sử dụng trong ngành hàng 

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

Tiểu luận tốt nghiệp (0101000479) 

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. Trong tiểu 

luận có thể tính toán thiết kế một vài nội dung cần thiết.. Học phần rèn luyện cho 
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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. 

4. Phương pháp dạy/học và cách thức đánh giá 

Phương pháp dạy/học và hình thức đánh giá được thể hiện rõ trong đề cương 

chi tiết của từng học phần. 

5. Tiến trình đào tạo 

Trình độ đào tạo các học phần thể hiện theo nhóm học phần: học phần cơ bản 

– liên ngành, học phần cơ sở ngành, học phần chung của ngành, và học phần theo 

hai hướng chuyên ngành như sau: 
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TRÌNH TỰ ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN

Khối kiến thức chung
Khối kiến thức Toán và 

Khoa học tự nhiên
Khối kiến thức chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

• Triết học Mác - Lê nin

• Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

• Chủ nghĩa xã hội khoa học

• Lịch sử Đảng 

• Tư tưởng Hồ Chí Minh

• Pháp luật đại cương

• Tổng quan về HKDD

• Giáo dục quốc phòng, an ninh 

• Giáo dục thể chất 1 – Sức nhanh

• Giáo dục thể chất 2 – Võ cổ 

truyền Việt Nam

• Giáo dục thể chất 3 – Aerobic 

• Giáo dục thể chất 4 – Bóng 

chuyền

• Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ

Các học phần bắt buộc

• Mạch điện 1, 2

• Tin Tin học đại cương

• Toán cao cấp A1

• Toán cao cấp A2

• Toán cao cấp A3

• Vật lý đại cương

• Thí nghiệm vật lý đại cươNg

• Tiếng anh cơ bản 1

• Tiếng anh cơ bản 2

Khối kiến thức cơ sở của 
ngành

Các học phần bắt buộc

• Toán chuyên đề

• Kỹ thuật lập trình

• An toàn điện

• Lý thuyết mạch 1

• Lý thuyết mạch 2

• Kỹ thuật điện

• Linh kiện điện tử

• Mạch điện tử 1

• Mạch điện tử 2

• Điện tử số 

• Lý thuyết trường điện từ

• Kỹ thuật vi xử lý – vi điều khiển

• Đo lường điện tử

• Nguyên lý truyền thông

• Thí nghiệm kỹ thuật điện

• Thí nghiệm điện tử số

• Thí nghiệm vi xử lý – vi điều khiển 

Các học phần bắt buộc

• Tiếng Anh chuyên ngành

• Xử lý số tín hiệu

• Hệ thống viễn thông

• Kỹ thuật truyền số liệu và 

mạng máy tính

• Điện tử thông tin

• Kỹ thuật siêu cao tần 

• Angten truyền song

• Thông tin số

• Thông tin quang

• Thí nghiệm truyền số liệu & 

mạng máy tính

• Thí nghiệm kỹ thuật viễn 

thông 

Các học phần bắt buộc

• Kỹ thuật số nâng cao

• Hệ thống thông tin Hàng 

không 

• Hệ thống định vị vô tuyến HK 

• Hệ thống dẫn đường mặt đất 

Hàng không 

• Đồ án môn học 1

• Đồ án môn học 2

• Chuyên đề 1 (Thematic 1)

• Khối kiến thức sâu theo hướng 

điện tử, viễn thông

• Chuyên đề 2 (Thematic 2)

• Khối kiến thức sâu theo hướng 

HK

Thực tập doanh nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

Khối kiến thức chuyên ngành 

chung
Khối chuyên ngành sâu

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống viễn thông

• Thông tin di động
• Quy hoạch mạng viễn thông

Khai thác hệ thống truyền dẫn

• Kỹ thuật chuyển mạch 

• Viba số

• Thông tin vệ tinh 

Tiểu luận tốt nghiệp

Khai thác – vận hành hệ thống 
điện tử

• Cơ sở điều khiển tự động 

• Hệ thống SCADA 

• PLC

• Điện tử công suất 
Thiết kế hệ thống điện tử 

• Hệ thống Nhúng 

• Các phần mềm mô phỏng điện 
tử 

• Đo lường và điều khiển bằng 

máy tính 

Chuyên ngành Hàng không

• Hệ thống dẫn đường toàn cầu 
GNSS 

• Hệ thống giám sát phụ thuộc 

(ADSB) 

Tiểu luận tốt nghiệp

Nhóm tự chọn chuyên ngành Viễn 

thông 

Nhóm tự chọn chuyên ngành 
Điện tử 

 
Hình 1. Trình tự đào tạo các học phần theo nhóm học phần 
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Hình 2. Trình tự đào tạo các học phần theo học kỳ (từ học kỳ 1-6) 
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Hình 3. Trình tự đào tạo các học phần theo học kỳ (học kỳ 7 – 10)
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6. Chương trình chuẩn tham khảo 

6.1. Chương trình tham khảo 

Chương trình đào tạo kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện tử viễn thông của Đại học sư 

phạm kỹ thuật TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM. 

6.1.1 Chương trình đào tạo kỹ thuật điện tử viễn thông của Đại học sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM: Tham khảo ở Phụ lục A 

6.1.2 Chương trình đào tạo kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện tử viễn thông Đại học 

Bách khoa TP.HCM: Tham khảo ở Phụ lục B 

6.1.3 Bản đối sánh chương trình đào tạo: Tham khảo ở Phụ lục C 

6.2 Kết quả khảo sát cựu sinh viên, người sử dụng lao động, các chuyên gia 

6.2.1 Kết quả khảo sát cựu sinh viên: Tham khảo ở Phụ lục D 

6.2.2 Kết quả khảo sát người sử dụng lao động: Tham khảo ở Phụ lục E 

6.2.3 Kết quả khảo sát các chuyên gia: Tham khảo ở Phụ lục F 

6.3 Đối sánh mục tiêu của CTĐT với mục tiêu GDĐH của Luật GDĐH và Sứ mạng, 

tầm nhìn của Học viện Hàng không Việt Nam: Tham khảo ở Phụ lục I 

6.4 Ma trận mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra của chương trình: Tham khảo tại phụ 

lục K 

7. Hướng dẫn thực hiện đào tạo 

7.1. Hướng dẫn thực hiện đào tạo với các học phần lý thuyết 

- Đối với các học phần lý thuyết, thí nghiệm thuộc khối kiến thức chung, khối 

kiến thức toán và tự nhiên thì việc tổ chức lớp học sẽ theo quy định của Khoa Cơ 

bản và các Khoa phụ trách học phần đó. 

- Đối với các học phần lý thuyết thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên 

ngành thì sỉ số lớp không quá 50 sinh viên/ lớp do 01 giảng viên giảng dạy. 

7.2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện học phần Giáo dục quốc phòng 

Đối với các học phần giáo dục quốc phòng sẽ tổ chức theo kế hoạch riêng 

của Phòng Đào tạo. 

7.3. Hướng dẫn thực hiện các học phần tiểu luận tốt nghiệp, thực tập doanh nghiệp, 

khóa luận tốt nghiệp 

Việc hướng dẫn sẽ do Khoa Điện tử viễn thông Hàng không phân công, tùy 

theo số lượng sinh viên mà phân bố tỉ lệ sinh viên/giảng viên cho hợp lý và theo các 

quy chế đào tạo do Học viện Hàng không Việt Nam ban hành. 

Đối với học kỳ 9, 3 học phần “Hệ thống dẫn đường mặt đất hàng không”, 

“Hệ thống định vị vô tuyến hàng không”, “thí nghiệm kỹ thuật viễn thông” sẽ học 

trong 5 tuần đầu (từ tuần 1 đến tuần 5) của học kỳ 9 (mỗi học phần học ít nhất 10 

tiết / tuần). Sinh viên có 1 tuần ôn tập (tuần thứ 6), thời điểm thi kết thúc học phần 

do Phòng Đào tạo quyết định (ở tuần thứ 7 hoặc theo kế hoạch đào tạo chung).  Học 

phần “Thực tập doanh nghiệp” sẽ được thực hiện từ tuần thứ 8 đến tuần 15 của học 

kỳ 9 đảm bảo thời gian thực tập của sinh viên tại đơn vị tối thiểu 1 tháng. Các mốc 
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thời gian có thể thay đổi theo tình hình thực tế và được Giám đốc Học viện Hàng 

không Việt Nam phê duyệt. 

7.4. Thay đổi mã học phần 

Các học phần có sự thay đổi về tên gọi và mã học phần học phần so với các 

chương trình ban hành trước đây được đính kèm trong phụ lục G. 

8. Các căn cứ xây dựng/sửa đổi 

8.1. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018. 

- Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

- Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Căn cứ Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và 

đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. 

- Căn cứ Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về chương trình giáo dục môn học Giáo dục thể chất thuộc các 

chương trình đào tạo trình độ đại học. 

- Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc 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. 

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Căn cứ Quyết định số 663/QĐ/HVHK ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Học 

viện Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học theo tín chỉ. 

- Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-HVHK ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Học 

viện Hàng không Việt Nam về việc ban hành quy định phát triển chương trình đào 

tạo trình độ đại học. 

- Căn cứ kế hoạch ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Học viện Hàng không Việt 

Nam về việc cập nhật, rà soát chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2019. 

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020 và 

định hướng đến 2030 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 về điều chỉnh 

quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng 

đến 2030. 

8.2. Căn cứ thực hiện 

- Theo dự báo của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) năm 2018, 

tốc độ tăng của lưu lượng hành khách của ngành hàng không toàn cầu sẽ tăng 4,2%, 

lưu lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không toàn cầu mỗi năm tăng 

3,5% cho đến năm 2038. Trong đó, khu vực Châu Á Thái Bình Dương được dự báo 

sẽ vượt mức tăng trưởng toàn cầu khoảng 2,7%/năm và đạt mức tăng trưởng cao 



36 

 

nhất thế giới vào khoảng 8,8%/năm.Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) 

dự báo Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới và 

nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình 

trên 10% trong giai đoạn 2020 – 2025 và cán mốc 150 triệu lượt hành khách vận 

chuyển vào năm 2035. 

- Các yêu cầu tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) 

về công nghệ kỹ thuật, khai thác, chất lượng bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng 

dịch vụ và bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cấp. Từ đó, đòi hỏi nguồn nhân 

lực chất lượng cao để nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chuyên 

ngành hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển của nền công nghệ 4.0. 

- Dự báo của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về nhu cầu nhân lực 

ngành hàng không giai đoạn 2020 – 2025 là 58.000 lao động, trong đó, số lao động 

sẽ ngày càng tăng do sự phát triển về mạng lưới cảng hàng không và sự gia nhập 

ngành của các hãng hàng không mới trong nước và quốc tế. 

- Căn cứ kết quả khảo sát của các doanh nghiệp sử dụng lao động trong và 

ngoài ngành hàng không (Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản 

lý Bay Việt Nam, Công ty Bosch, Công ty Autota, Công Ty Attech,…); các chuyên 

gia trong lĩnh vực Điện tử viễn thông hàng không; giảng viên trong Học viện, và các 

trường đại học (Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, 

NUS); cựu sinh viên, các sinh viên đang theo học của ngành điện tử viễn thông. 

- Các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp có sử dụng lao động ngành hàng 

không về lĩnh vực điện tử viễn thông tại Hội thảo “Rà soát, cập nhật Chương trình 

đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông” tháng 05 năm 2019.  

- Năng lực đào tạo của Khoa Điện tử viễn thông Hàng không, Học viện Hàng 

không Việt Nam. 

9. Thời điểm ban hành/ sửa đổi: 2019 
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