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HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

KHOA KHÔNG LƯU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-HVHKVN, ngày 10 tháng 7 năm 2020 của 

Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam)   

NGÀNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY 

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:  

a) Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng 

nguồn lực hiệu quả nhất;  

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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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. 

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. 
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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.  

7. Quy mô đào tạo năm 2019 – 2020 

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

TT Chuyên ngành 
Số lượng tuyển sinh 

NVHK CĐ Đại học Cao học 

1 QTKD cảng hàng không   100  
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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    

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 2020 - 2021 

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 600 lao động có trình độ đại học, gần 240 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.  

 Học viện Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng 

không quốc tế TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ 

tháng 5 năm 2020. 

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 Diện tích sử 
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dựng, m2 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 2020 - 2021 

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 2019: 

- 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 2019 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:   Quản lý hoạt động bay (Air Traffic Management) 

2.Mã ngành đào tạo:  7840102 

3.Trình độ đào tạo:  Đại học 

4.Hệ đào tạo:   Chính quy 

5.Thời gian đào tạo:  4năm 

6. Đơn vị triển khai: Khoa Không lưu 

7.Mục tiêu đào tạo 

7.1. Mục tiêu chung 

Chương trình GDĐH ngành Quản lý hoạt động bay 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 Quản lý hoạt động bay 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 doanh nghiệp trong 

ngành hàng không và trong ngành kinh tế kỹ thuật khác. Những sinh viên giỏi có thể 

làm công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các nhà trường hoặc các viện nghiên cứu. 

7.2 Mục tiêu cụ thể 

Đào tạo Kỹ Sư Quản lý Hoạt Động Bay với các mục tiêu sau đây: 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ 

bản về kinh tế-xã hội, có khả năng thu thập thông tin,phân tích, đánh giá, đưa ra 

khuyến cáo  và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động bay, trực tiếp 

đi sâu vào lĩnh vực tổ chức quản lý, điều hành bay. 

- Có khả năng tổng hợp kiến thức chuyên môn ngành Quản lý hoạt động bay, 

nắm vững các kiến thức chuyên ngành như: quy tắc bay, dịch vụ không lưu, hệ thống 

trang thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát phục vụ công tác điều hành bay, kiến thức 

về thiết kế phương thức bay, dẫn đường bay theo tính năng, triển khai thực hiện các 

các phương thức điều hành bay, nghiên cứu cải tiến cơ cấu tổ chức vùng trời khoa 

học, hợp lý... 

- Có khả năng trực tiếp tham gia thực hiện công tác điều hành baytại các cơ sở 

cung cấp dịch vụ điều hành bay (Kiểm soát tại sân, kiểm soát tiếp cận, kiểm soát 

đường dài, kiểm soát luồng không lưu, thông báo tin tức hàng không...). 

- Có khả năng hoạch định, tổ chức, lên kế hoạch, phương án trong Quản lý vùng 

trời, Quản lý luồng không lưu, thiết kế phương thức bay. 

- Có khả năng thực hiện công tác quản lý, giám sát và kiểm soát tàu bay tại các 

giai đoạn, khai thác kỹ thuật ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không. 
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- Có khả năng giải quyết và xử lý tình huống, kĩ năng điều hành và giám sát hoạt 

động tàu bay trong vùng trời trách nhiệm, khu vực trách nhiệm theo các quy định hiện 

hành. 

- Có khả năng phân tích, áp dụng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, 

dịch vụ... để trở thành những cán bộ nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, 

giảng viên trong các trường đại học... đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

- Có khả năng hoạch định, ra quyết định, xây dựng chiến lược nâng cao năng lực 

thuộc ngành quản lý hoạt động bay. 

- Có khả năng nhận biết, học hỏi về các kiến thức chuyên môn khác liên quan 

đến ngành quản lý hoạt động bay. 

8.  Chuẩn đầu ra 

8.1. Kiến thức 

8.1.1.Kiến thức chung 

- - Kiến thức về khoa học xã hội: 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. 

- Kiến thức về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước: 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: 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 trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5. 

7.1.2.Kiến thức cơ sở ngành và ngành 

A. Kiến thức cơ sở ngành  

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Hàng không dân dụng như: pháp luật hàng 

không; tổng quan về ngành hàng không dân dụng; an ninh hàng không; kinh tế vận tải 

hàng không; quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng không… 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. 

- Có kiến thức cơ bản về về các vấn đề kỹ thuật, cấu tạo vả hoạt động của tàu 

bay liên quan như: hình họa và vẽ kỹ thuật;  đồ họa vi tính và CAD; khí động lực học 

cơ bản; cơ học và tính năng tàu bay; động cơ tàu bay; điện – điện tử hàng không… 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  

- Có kiến thức rộng và tổng quan về ngành quản lý hoạt động bay như: an toàn 

hàng không; quy tắc bay; dịch vụ không lưu; sân bay; khí tượng hàng không; cứu hỏa 

& phương thức khẩn nguy sân bay;…, có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ sở 

ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn quản lý điều hành bay. 

- Có kiến thức rộng và tổng quan về khai thác thiết bị điều hành bay như: dẫn 

đường hàng không; hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát; hệ thống thông tin, liên lạc 
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HK; hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu; Tự động hóa trong QLHĐB. 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 

-  Có kiến thức sâu về việc cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay như (K8): dẫn 

đường bay theo tính năng; quản lý hoạt động bay; quản lý luồng không lưu; thiết kế 

phương thức bay; tổ chức và thiết kế vùng trời; dịch vụ kiểm soát tại, dịch vụ kiểm 

soát tiếp cận, dịch vụ kiểm soát đường dài;… 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 và cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay an toàn, điều hòa, 

hiệu quả. 

8.1.4. Khối kiến thức tự chọn 

- Trình bày được các quy định vềCứu hỏa và phương thức khẩn nguy sân bay 

hoặc tìm kiếm, cứu nạn hàng không. 

- Trình bày được quy tắc vận chuyển quốc tế về vận chuyển Hàng không hoặc  

kinh tế hàng không. 

- Trình bày được kiến thức về các hệ thống đặc thù trên tàu bay hệ thống cơ khí 

hoặc hệ thống điện tử.  

- Rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình. 

8.2. Kỹ năng 

8.2.1. Kỹ năng cứng 

- 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: Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: 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 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: 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: 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: 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 như:Phân tích được các sơ đồ, bản đồ liên quan trong lĩnh vực Quản lý hoạt động 

bay; Áp dụng được các kỹ năng vận hành, khai thác các hệ thống liên quan đến ngành 

Quản lý hoạt động bay;Sử dụng được các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được lắp 

đặt tại các vị trí làm việc (vị trí điều hành bay); Sử dụng được các tài liệu kỹ thuật 

chuyên ngành bằng tiếng Anh; Ghi chép được nhật ký không lưu. 

- 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 như: Tổ chức thực hiện được công tác điều hành bay trong khu vựctrách nhiệm; 
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thực hiện đượckỹ năng điều hành tàu bay trong các giai đoạn của chuyến bay (tại sân, 

tiếp cận, đường dài)bảo đảm theo quy định và áp dụng được các phương thức điều 

hành tàu bay mới; hoạch định, tổ chức được nền không lưu; biên soạn và triển khai 

thực hiện được công tác hiệp đồngvới các cơ sở điều hành bay và các cơ quan, đơn vị 

liên quan; phát hiện được những bất thường xảy ra trên bề mặt đường cất hạ cánh 

(đường băng), đường lăn, sân đỗ, vùng trời kiểm soát; nhận biết và giải quyết được 

các tình huống bất thường và khẩn nguy. 

8.2.2. Kỹ năng mềm 

- 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: 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. 

- Thể hiện được kĩ năng phát âm tiếng anh chuẩn, đọc rõ ràng, mạch lạc. 

- Vận dụng được kĩ năng viết báo cáo thường kỳ (tình hình hoạt động bay, các 

trang thiết bị kỹ thuật hằng ngày; tổng hợp tuần, tháng, quý, năm) và các báo cáo 

chuyên môn tùy theo yêu cầu của vị trí công việc cụ thể. 

8.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- 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. 

- 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,... 

- 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. 

- Có sức khỏe tốt: 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. 

- Sinh viên phải tích luỹ đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo đại 

học theo ngành được đào tạo, không còn nợ học phần nào; điểm trung bình chung tích 

lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00/4,00(theo hệ tín chỉ) 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: Tối thiểu IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉtương 

đươngđược công nhận và Tin học: đạt chứng chỉỨng dụng CNTT nâng cao theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương. 

10.Văn bằng sau khi tốt nghiệp 

- Kỹ sư Quản lý hoạt động bay. 
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11. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể công tác tại: 

- Kiểm soát viên không lưu trình độ đại học trực tiếp tham gia công tác điều 

hành bay tại các cơ sở điều hành bay: Kiểm soát tại sân, Trung tâm kiểm soát tiếp cận,  

Trung tâm kiểm soát Đường dài trực thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 

- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam: Chuyên viên Ban Không Lưu, chuyên 

viên Ban An Toàn chất lượng và An ninh, Chuyên viên Phòng An toàn, Chất lượng 

An Ninh, Chuyên viên phòng không lưu Tại các Công ty quản lý bay khu vực, nhân 

viên không lưu thuộcTrung tâm Quản lý luồng Không lưu; nhân  viên thông báo tin 

tức hàng không, nhân viên thiết kế phương thức bay tại Trung tâm Thông báo Tin tức 

Hàng Không; nhân viên Hiệp đồng TKCN tại Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn... 

- Chuyên viên phòng Quản lý hoạt động bay hoặc Phòng Tiêu Chuẩn An Toàn, 

phòng thanh tra của Cục Hàng không Việt Nam. 

- Nhân viên Điều độ, khai thác bay tại các Hãng hàng không. 

- Nhân viên/ chuyên viên Cảng Vụ Hàng không Việt Nam các Cảng Hàng không 

Việt Nam. 

- Cán bộ nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng viên trong các 

trường đại học đào tạo chuyên ngành Quản lý hoạt động bay. 

- Tham gia làm việc tại các Bộ, Ngành có lĩnh vực đòi hỏi chuyên ngành Quản lý 

hoạt động bay, chuyên ngành về Hàng không dân dụng 

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 

- 40 – 50 sinh viên/năm. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 158tín chỉ 

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

Trong đó:  

- Khối kiến thức chung  22 tín chỉ  

- Khối kiến thức cơ sở ngành  21 tín chỉ 

- Khối kiến thức ngành 31 tín chỉ 

-Khối kiến thức chuyên ngành 59 tín chỉ 

-Khối kiến thức tự chọn 11 tín chỉ 

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 14 tín chỉ 
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2. Khung chương trình đào tạo 

Số 

TT 

Mã học 

phần 
Học phần 

Số tín chỉ 
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ự
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ọ
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ự
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T
h
ảo

 l
u
ận

 

I  Khối kiến thức chung 22        

1 0108000746 
Triết học Mác – Lênin 

(Philosophy of Marxism and 

Leninism) 

3 45       

2 0108000747 
Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

(Political Econonmics of Marxism 

and Leninism) 

2 30     1  

3 0108000244 
Chủ nghĩa Xã hội khoa học 

(Scientific Socialism) 
2 30     1,2  

4 0108000016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh's thought) 
2 30     1,2,3  

5 0108000524 
Lịch sử Đảng 

(History of Vietnamese Communist 

Party) 

2 30     
1,2,3,

4 
 

6 0108000008 
Tiếng anh cơ bản 1 

(English 1) 
3 35 5 5     

7 0108000012 
Tiếng anh cơ bản 2 

(English 2) 
3 35 5 5   6  

8 0108000614 
Toán kỹ thuật 

(EngineeringMath) 
3 15 30      

9 0108000003 Pháp luật đại cương 

(Fundamental of Law) 
2 20 5 5     

10 0108000015 
Giáo dục quốc phòng an ninh  

(Military Training ) 
        

11 0108000009 
Giáo dục thể chất – Sức nhanh 

(Athletics physical education) 
        

12 0108000083 
Giáo dục thể chất – Võ thuật 

(Martial arts physical education) 
        

13 0108000233 
Giáo dục thể chất – Aerobic  

(Physical Education –Aerobic ) 
        

14 0108000022 
Giáo dục thể chất – Bóng chuyền 

(Physical Education – Volleyball) 
        

15 0108000020 
Giáo dục thể chất  – Bóng rổ 

(Physical Education – Basketball) 
        

II  Khối kiến thức cơ sở ngành 21        
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
Học phần 

Số tín chỉ 
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ự
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ọ
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ự
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ập

 

T
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ảo
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u
ận

 

16 0108000548 
Tổng quan về Hàng không dân dụng 

(Introduction to Civil Aviation) 
3 34  11     

17 0108000013 
Pháp luật hàng không 

(Aviation Law) 
3 25 10 10   9  

18 0108000367 
An ninh Hàng không 

(Aviation security) 
2 30       

19 0108000024 

Hình họa và vẽ kỹ thuật 

(Descriptive – Geometry and 

Technical Drawings) 

2 15 15      

20 0108000028 
Đồ họa vi tính và CAD 

(Computer graphics and CAD) 
3 15 15  15   19 

21 0108000599 
Khí động lực học cơ bản 

(Basic Aerodynamics) 
2 16 14      

22 0108000659 

Cơ học và tính năng tàu bay 

(Flight mechanic & Aircraft 

Perfomnace) 

3 27 18     21 

23 0108000628 
Động cơ tàu bay 

(Aircraft Powerplants) 
3 27 15 3     

III  Khối kiến thức ngành 31        

24 0108000081 
An toàn Hàng không 

(Aviation safety) 
3 30 10 5     

25 0108000029 
Khí tượng hàng không 

(Aviation Meteorology) 
3 33 6 6     

26 0108000820 
Dẫn đường Hàng không  

(Air navigation) 
3 40  5     

27 0108000039 

Yếu tố con người trong quản lý hoạt 

động bay 

(Human factor in Air Traffic 

Management) 

3 34 11      

28 0108000030 
Sân bay 

(Aerodrome) 
3 30  15     

29 0108000314 
Quy tắc bay 

(Rules of the Air) 
2 23 3 4     

30 0108000036 
Dịch vụ không lưu 

(Air Traffic Services) 
3 30  15     

31 0108000040 

Dịch vụ thông báo tin tức Hàng 

không 

(Aeronautical Information Services) 

2 23 2 5     
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
Học phần 
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ự
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32 0108000339 

Hệ thống thông tin, liên lạc HK 

(Aeronautical Telecommunications 

System) 

2 20 8 2     

33 0108000056 

Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám 

sát 

(Communication, navigation, 

surveillance system) 

3 35  10     

34 0108000635 
Bản đồ hàng không 

(Aeronautical Charts) 
2 30       

35 0108000280 
Hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu 

(Global navigation satellite systems) 
2 21 6 3     

IV.  Khối kiến thức chuyên ngành 59        

36 0108000490 
Dẫn đường bay theo tính năng 

(Performance-based navigation) 
2 25  5    26 

37 0108000065 
Quản lý hoạt động bay 

(Air Traffic Management) 
4 50 10      

38 0108000742 
Quản lý luồng không lưu  

(Air Traffic Flow Management) 
2 30       

39 0108000818 

Thiết kế phương thức bay 

(Procedures for Air Navigation 

Services – Aircraft Operations) 

4 40 20      

40 0108000019 

Tiếng anh chuyên ngành 1 – 

QLHĐB  

(English in air traffic management 

1) 

3 27 12 6   6,7  

41 0108000021 

Tiếng anh chuyên ngành 2 – 

QLHĐB  

(English in air traffic management 

2) 

3 27 12 6   
6, 7, 

40 
 

42 0108000648 

Sử dụng thiết bị giám sát trong công 

tác điều hành bay 

(Air Traffic Control with 

Surveillance System) 

4 54  6     

43 0108000743 
Dịch vụ kiểm soát tại sân  

(Aerodrome Control Services) 
3 30 10 5     

44 0108000044 
Thực hành dịch vụ kiểm soát tại sân 

(Aerodrome Control Simulation) 
4    120   43 

45 0108000675 Dịch vụ kiểm soát tiếp cận 3 30 10 5     
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
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(Approach Control Services) 

46 0108000325 

Thực hành dịch vụ kiểm soát tiếp 

cận (không có hệ thống giám sát)  

(Approach Control Simulation – 

Non Surveillance System) 

4    120   45 

47 0108000059 

Thực hành dịch vụ kiểm soát tiếp 

cận (có hệ thống giám sát) 

 (Approach Control Simuation with 

Surveillance System) 

4    120   
42, 

45,46 

48 0108000676 
Dịch vụ kiểm soát đường dài 

(Area Control Services) 
4 45 8 7     

49 0108000068 

Thực hành dịch vụ kiểm soát đường 

dài (không có hệ thống giám sát)  

(Area Control Simulation – Non 

Surveillance System) 

4    120   48 

50 0108000334 

Thực hành dịch vụ kiểm soát đường 

dài (có hệ thống giám sát) 

(Area control simulation with 

Surveillance System) 

4    120   
42,48

,49 

51 0108000293 
Thiết kế và tổ chức vùng trời 

(Airspace Design and Organization) 
3 30 10 5     

52 0108000733 
Đồ án môn học 1 

(Course Projects 1) 
2        

53 0108000067 
Đồ án môn học 2 

(Course Projects 2) 
2       52 

V  Khối kiến thức tự chọn 
11/

22 
       

54 

0108000042 

Cứu hỏa và phương thức khẩn nguy 

sân bay 

(Aerodrome Emergency Plan & Fire 

Fighting) 

2 30       

0108000330 
Tìm kiếm & cứu nạn hàng không 

(Search and rescue) 
2 30       

55 

0108000049 
Nghiên cứu thuyết trình 

(Research and Presentation) 
3 21  24     

0108000819 

Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm 

(Communication & Team work 

skills) 

3 21  24     
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Số 

TT 
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56 

0108000657 
Các hệ thống trên tàu bay 

(Aircraft Systems) 
3 45       

0108000638 

Điện – Điện tử hàng không  

(Aircraft electronic & electrical 

technics) 

3 45       

57 

0108000462 
Kinh tế vận tải hàng không 

(Air Transport Econimic) 
3 45       

0108000188 

Quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng 

không 

(Air Transport Regulations) 

3 45       

VI 
 Khối kiến thức thực tập và tốt 

nghiệp 
14        

58 0108000078 
Thực tập doanh nghiệp 

(Internship) 
5        

59 

0108000176 
Đồ án tốt nghiệp 

(Graduation Thesis) 
9        

0108000295 

Chuyên đề Quản lý hoạt động bay 

(Thematic of Air Traffic 

Management) 

3 36 9    

HP 

thay 

thế 

 

0108000821 
Tự động hóa trong QLHĐB 

(ATM Automation) 
3 40 5    

HP 

thay 

thế 

 

0108000055 
Máy bay trực thăng 

(Helicopters) 
3 30 15    

HP 

thay 

thế 

 

0108000713 

Khai thác và quản lý tàu bay 

(Aviation Operation & 

Management) 

3 30 15    

HP 

thay 

thế 

 

Tùy điều kiện thực tế, đối với những sinh viên không thực hiện Đồ án tốt 

nghiệplựa chọn 3 học phần thay thế trong 4 học phần trên thay cho Đồ án tốt nghiệp 

đối với các sinh viên không thực hiện khóa luận. 

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 
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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 khoa 

học; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; vềchủ 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. 

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. 

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. 

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.  
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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 kỹ thuật (0108000614) 

Học phần Toán kỹ thuật giới thiệu các kiến thức cơ bản của giải tích: giới hạn, vi 

phân, tích phân hàm một biến và các ứng dụng; phép tính vi phân, tích phân hàm 

nhiều biến và ứng dụng. 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 hai biến để ứng dụng 

vào các bài toán chuyên ngành. Sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc 

theo nhóm. 

Pháp luật đại cương (010100003) 

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. 

Giáo dục quốc phòng, an ninh (0108000015) 

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 thuật (0101000083) 

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 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 
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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 

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 

Pháp luật hàng không (0108000013) 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về Luật hàng không dân dụng quốc tế và 

Luật hàng không dân dụng Việt Nam, bao gồm: lịch sử ra đời, nội dung, nguyên tắc 

cơ bản, nguồn của luật hàng không. Học phần trình bày các quy định pháp lý về tàu 

bay, quy chế pháp lý của vùng trời, quy định pháp lý trong hoạt động giao thông hàng 

không, quy định pháp lý về vận chuyển hàng không dân dụng và các quy định pháp lý 

về dịch vụ hỗ trợ hoạt động hàng không dân dụng. 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. 

An ninh hàng không (0108000367) 

Học phần này trang bị kiến thức cơ bản về an ninh hàng không; quá trình phát triển, 

vai trò và vị trí của an ninh không dân dụng; các quy định pháp lý về an ninh hàng 

không; hệ thống biện pháp và tổ chức đảm bảo an ninh hàng không; phương án khẩn 

nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp; sự cố an ninh hàng không. 

An toàn Hàng không (0108000081) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức cơ bản về Hệ thống An toàn hàng không như: 

Hệ thống quản lý an toàn của ICAO và Tài liệu hệ thống quản lý an toàn (SMS) của 

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các chính sách và mục tiêu an toàn, Quản lý rủi 

ro do an toàn, đảm bảo an toàn, thúc đẩy an toàn và chương trình an toàn Quốc Gia. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực an toàn hàng không. Ngoài ra,học phần giúp sinh viên làm việc 

độc lập, làm việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao. 

Hình họa và vẽ kỹ thuật (0108000024) 

Trang bị cho người học khả năng đọc hiểu các ý tưởng trên bản vẽ kỹ thuật, kỹ năng 

thiết lập các loại bản vẽ kỹ thuật bằng tay đúng theo Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN) 

cũng như Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISO). Môn học cung cấp các kiến thức về cách sử 

dụng và dựng hình bằng dụng cụ vẽ, các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật; cơ sở, 

tiêu chuẩn, cách thiết lập và kỹ năng phân tích, đọc hiểu các loại hình biểu diễn. Biết 

cách lập và đọc các bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam hay ISO. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học 

và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và 

có thái độ học tập nghiêm túc. 

Đồ họa vi tính và CAD (0108000028) 

Học phần này trình bày, nghiên cứu các nội dung về Đồ họa vi tính (Computer 

Graphics): trình bày các cơ sở toán học của đồ họa để mô tả các đối tượng đường và 

mặt trong không gian 2 chiều và 3 chiều; trình bày và nghiên cứu về CAD: sử dụng 

phần mềm đồ họạ kỹ thuật để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ (AutoCAD, 
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CorelDraw …). Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vẽ một số các sơ đồ, 

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

Khí động lực học cơ bản (0108000599) 

Học phần này trình bày các kiến thức về các khái niêm cơ bản của khí động học, cấu 

tạo hình dạng khí động của tàu bay, nguyên lý hình thành lực nâng, lực cản của tàu 

bay. Phân biệt được các khái niệm tàu bay và máy bay; độ cao, chiều cao và mực bay. 

Nắm được các yếu tố đặc trưng của bầu khí quyển ảnh hưởng tới khả năng tạo lực 

nâng cho tàu bay. Các hiện tượng khí động tương ứng trên tàu bay như: wing tip 

vortex, ground effect…. Học phần rèn luyện cho sinh viên khả năng hiểu được ảnh 

hưởng của các thông số hình học trên cánh tới việc hình thành lực nâng và lực cản 

trên tàu bay, giải thích được các hiện tượng thực tế xảy ra khi tàu bay hoạt động khiến 

tàu bay phải bảo đảm phân cách. Tính toán các giá trị độ cao, chiều cao, mực bay, lực 

nâng, lực cản ở mức độ cơ bản. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc 

học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; 

đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc.      

Cơ học và tính năng tàu bay (0108000659) 

Học phần này trình bày các kiến thức về cơ bản về cơ học và tính năng tàu bay như: 

các chế độ bay cơ bản của tàu bay: cất hạ cánh, thay đổi độ cao, bay bằng, bay lượn, 

bay lại; các khái niệm đặc trưng liên quan đến tính năng tàu bay như vận tốc, khoảng 

cách…; các nhân tố ảnh hưởng đến vận tốc và khoảng cách của giai đoạn bay cơ bản: 

cất cánh, leo, bay bằng, hạ cánh. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về bao 

hình bay và các kiến thức về ổn định và điều khiển tàu bay. Học phần rèn luyện cho 

sinh viên khả năng tự đọc và nghiên cứu tài liệu, rèn luyện kĩ năng giải thích các vấn 

đề cơ học và tính năng tàu bay một cách sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và khái 

quát những vấn đề đã học, đã nghiên cứu. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực 

trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực 

cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm 

túc. 

Động cơ tàu bay (0108000628) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức cơ bản về hệ thống tạo lực đẩy của động cơ 

phản lực. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của động cơ tàu bay. Các khái 

niệm về lực đẩy tàu bay và nguyên lý làm việc của động cơ phản lực tàu bay. 

Khí tượng hàng không (0108000029) 

Học phần Khí tượng hàng không thuộc học phần thứ 26 của CTĐT ngành Quản lý 

hoạt động bay và là học phần thuộc khối kiến thức ngành. Học phần này trình bày các 

kiến thức về khí tượng hàng không như gió, mây, tầm nhìn, các hiện tượng thời tiết... 

ảnh hưởng đến hoạt động bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc các loại 

bản tin khí tượng hàng không và đánh giá tình hình khí tượng có khả năng ảnh hưởng 

đến hoạt động bay; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Dẫn đường Hàng không (0108000820) 

Học phần này trình bày các kiến thức về cơ sở của hoạt động dẫn đường hàng không 

bao gồm hai phần chính: dẫn đường trên không và hệ thống trang thiết bị phụ trợ dẫn 

đường, ví dụ như: vai trò của hoạt động dẫn đường trong hàng không; hình dạng trái 

đất; các khái niệm liên quan đến dẫn đường tàu bay như: khoàng cách, vận tốc, tạm 

giác vận tốc; trình bày khái quát về các hệ thống trang thiết bị phụ trợ dẫn đường như: 

NDB, VOR, ILS, GNSS. Học phần rèn luyện cho sinh viên năng vận dụng các kiến 

thức dẫn đường hàng không để làm cơ sở lý luận cho môn học kế tiếp, vận dụng linh 
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hoạt các phương pháp dẫn đường, các hệ thống trang thiết bị dẫn đường khác nhau tùy 

vào điều kiện thực tế cụ thể. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học 

tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng 

thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc.      

Yếu tố con người trong quản lý hoạt động bay (0108000039) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức về yếu tố con người và môi trường làm việc 

trong họa động của KSV không lưu như: Các nhân tố khả năng, những sai sót và cách 

thức giao tiếp của con người, môi trường làm việc & tự động hóa trong dịch vụ kiểm 

soát không lưu, Ngoài ra học phần cũng giới thiệu về môi trường làm việc hàng không 

như: đặc điểm hoạt động của KSV không lưu, các đối tượng sử dụng vùng trời, quan 

hệ khách hàng và bảo vệ môi trường. 

Sân bay (0108000030) 

Học phần Sân bay là học phần thuộc khối kiến thức ngành. Học phần này trình bày, 

giải thích các dữ liệu của sân bay như đường CHC, đường lăn, sân đỗ, sân bay dự bị, 

đèn tín hiệu và các chướng ngại vật tại sân bay... Phân biệt các khu vực trong sân bay, 

cách thức đánh dấu các chướng ngại vật, sơn tín hiệu để nhận dạng. Học phần này rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng nhận biết và đánh giá các vấn đề liên quan đến sân bay 

được khai thác trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay; sinh viên có khả năng làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

Quy tắc bay (0108000314) 

Học phần Quy tắc bay là học phần thuộc khối kiến thức ngành. Học phần này trình 

bày, giải thích, phân biệt các loại quy tắc bay, đọc và khai thác được kế hoạch bay 

không lưu, điền điện văn kế hoạch bay không lưu, phân biệt được sự khác nhau giữa 

quy định chung về quy tắc bay của ICAO và quy định của Việt Nam. Học phần này 

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

tắc bay và điện văn kế hoạch bay không lưu; sinh viên có khả năng làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

Dịch vụ không lưu (0108000036) 

Học phần Dịch vụ không lưulà học phần thuộc khối kiến thức ngành. Học phần này 

trình bày về dịch vụ không lưu và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, giải thích về 

chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp của các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trong 

quá trình đảm bảo hoạt động bay. Việc nắm vững đặc điểm các loại hình dịch vụ 

không lưu và trách nhiệm của các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu sẽ giúp sinh viên 

rèn luyện kỹ năng nhận biết và thực hiện nhiệm vụ điều hành tàu bay an toàn, tuân thủ 

đúng các qui trình, qui định; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm. 

Dịch vụ thông báo tin tức Hàng không (0108000040) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức về dịch vụ thông báo tin tức hàng không 

như:Khái quát về các dịch vụ thông báo tin tức hàng không; Cơ cấu tồ chức của Trung 

tâm thông báo tin tức hàng không và chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở; Tập AIP và 

tu chỉnh AIP; bổ sung AIP;  Thông tri hàng không AIC; Điện văn NOTAM; bản tin 

trước khi bay (PIB) và NOTAM Check list. 

Hệ thống thông tin, liên lạc hàng không (0108000339) 

Học phần này giúp sinh viên sau khi học có thể nghiên cứu các kiến thức về thông tin 

Hàng Không như: Sự vụ viễn thông Hàng không quốc tế; Các quy định chung cho sự 

vụ viễn thông Hàng Không quốc tế; vùng luân chuyển điện văn và địa danh; Sự vụ cố 

định Hàng Không; điện văn AFTN, điện SITA; Sự vụ lưu động Hàng Không. 

Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát (0108000056) 
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Học phần này giúp sinh viên sau khi học có thể trình bày được các kiến thức chung về 

hệ thống CNS, vai trò và yêu cầu của hệ thống trong việc đảm bảo về mặt thông tin, 

dẫn đường và giám sát đối với hoạt động quản lý bay; cấu trúc, ưu nhược điểm của hệ 

thống thông tin liên lạc (Coummunication) trong việc kết nối giữa Người lái tàu bay 

và bộ phận ở mặt đất hoặc giữa các hệ thống tự động thông qua trao đổi điện văn và 

dữ liệu hàng không; Cấu trúc, ưu nhược điểm của hệ thống dẫn đường trong việc xác 

định các đường bay, các tuyến bay, vùng hoạt động bay đã được hoạch định trong các 

khu vực xác định; Cấu trúc, ưu nhược điểm hệ thống giám sát hoạt động bay trong 

việc thực hiện chức năng cung cấp cho các bộ phận trực tiếp kiểm soát không lưu hình 

ảnh đầy đủ của mọi hoạt động không lưu trong khu vực trách nhiệm quản lý một cách 

trực quan. Cách vận dụng, khai thác hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát vào hệ 

thống Quản lý không lưu. 

Bản đồ hàng không (0108000635) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức về bản đồ như:Các quy định chung về bản đồ 

và sơ đồ hàng không; Thiết kế và xây dựng bản đồ và sơ đồ hàng không; Các loại bản 

đồ Hàng không. 

Hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu (0108000280) 

Học phần này giúp sinh viên sau khi học sẽ nắm được các kiến thức về hệ thống dẫn 

đường GNSS: Tổng quát chung về GNSS: thành phần, các hoạt động ứng dụng, áp 

dụng các dịch vụ; Các tính năng yêu cầu của hệ hống GNSS; Các hệ thống vệ tinh 

hiện nay; Các hệ thống tăng cường GNSS. 

Dẫn đường bay theo tính năng (0108000490) 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản của dẫn đường bay theo tính năng như: 

khái niệm; đặc điểm kỹ thuật của dẫn đường RNAV, RNP; nhận dạng các yếu tố của 

PBN về mặt chức năng và khai thác của RNAV, RNP, Xác định các đài phù trợ áp 

dụng vào PBN. Sinh viên có khả năng vận dụng  các kiến thức về dẫn đường bay theo 

tính năng để làm cơ sở thực hành cho việc: Khai thác các phương thức bay theo 

RNAV, RNP; giải thích được các điều kiện và yêu cầu về khai thác dẫn đường bay 

theo tính năng.Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy 

được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có 

quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

Quản lý hoạt động bay (0108000750) 

Học phần này trình bày các kiến thức về Quản lý hoạt động bay như: Kiến thức chung 

về về Quản lý hoạt động bay, quá trình phát triển về Quản lý hoạt động bay thế giới và 

Việt Nam; các nội dung chính liên quan đến các bộ phận cấu thành nên quản lý không 

lưu như: dịch vụ không lưu, thông báo tin tức hàng không, khí tượng hàng không, 

CNS/ATM và tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống hóa được các kiến thức đã học liên quan 

đến QLHĐB như: kế hoạch bay, phương thức dẫn đường, huấn lệnh và chỉ thị không 

lưu, phân cách tàu bay… Phân tích được các kiến thức về Vùng trời và Quản lý vùng 

trời. Trình bày được 1 số quy định về Quản lý hoạt động bay tại Việt Nam hiện nay. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng có khả năng vận dụng và tổng hợp các kiến 

thức về quản lý hoạt động bay như: quản lý không lưu, quản lý vùng trời, để làm cơ sở 

lý luận/ thực hành cho việc nghiên cứu chuyên ngành, vận dụng vào thực tiễn công tác 

trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay tại các đơn vị điều hành bay và tham gia vào các 

hoạt động chuyên môn khác. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học 

tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng 

thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 
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Quản lý luồng không lưu (0108000742) 

Học phần này trình bày các kiến thức về Giúp người học có kiến thức về vai trò và 

mục đích của công tác quản lý luồng không lưu, những nguyên nhân gây chậm trễ tàu 

bay, tắc nghẽn vùng trời, những biện pháp giúp tăng khả năng kiểm soát tàu bay của 

các đơn vị kiểm soát không lưu, trình bày được công tác triển khai và áp dụng quản lý 

luồng không lưu hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng vận dụng và tổng hợp các kiến thức về quản lý luồng không lưu từ đó 

nhìn nhận, đánh giá các vấn đề không lưu, đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Sinh viên 

rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan 

điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của 

môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng 

đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

Thiết kế phương thức bay (0108000818) 

Học phần Thiết kế phương thức bay thuộc là học phần thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Học phần này trình bày các kiến thức về xây dựng, thiết kế phương thức tiếp 

cận, hạ cánh và khởi hành bằng thiết bị của tàu bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đọc các loại bản đồ hàng không và đánh giá thiết kế các phương thức bay, 

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

Tiếng anh chuyên ngành 1 – QLHĐB (0108000019) 
Sinh viên được cung cấp những từ vựng chủ yếu trong chuyên ngành Quản lý hoạt động bay; 

được  rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (trong đó kỹ năng nghe, nói được chú trọng) 

nhằm hiểu được các tình huống và áp dụng được cách giải quyết các tình huống được sắp xếp 

theo các chủ đề như: nguy cơ dẫn đến sự xuất hiện khói, cháy, nổ và cách ứng phó; các vấn 

đề về khí tượng; về hạ cánh và bánh càng; các vấn đề về nhiên liệu, các vấn đề về áp suất và 

hạ khẩn,  các vấn đề về an ninh trên chuyến bay. Đồng thời sinh viên được giáo viên giải 

thích mở rộng ý nghĩa của những từ chuyên ngành để có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành 

sâu hơn và sử dụng những từ chuyên ngành phù hợp với các tình huống ở vị trí của kiểm soát 

viên không lưu (KSVKL) trong giao tiếp với phi công (PC). 

Tiếng anh chuyên ngành 2 – QLHĐB (0108000021) 

Học phần cung cấp cho người học vốn từ vựng chuyên ngành Quản lý hoạt động bay; 

cấu trúc ngữ pháp, những mẫu câu cơ bản sử dụng trong giao tiếp chuẩn qua điện 

đàm/ vô tuyến giữa kiểm soát viên không lưu (KSVKL) và phi công (PC); một số kiến 

thức cơ bản về công việc, nhiệm vụ thực tế của KSVKL. Rèn luyện các kỹ năng giao 

tiếp (nghe, nói, đọc hiểu, trình bày) trong các tình huống giao tiếp giữa KSVKL và 

PC. 

Sử dụng thiết bị giám sát trong công tác điều hành bay (0108000648) 

Học phần này trình bày các kiến thức có kiến thức tổng quan về cách sử dụng các hệ 

thống giám sát hiện tại như radar, ADS vào các công tác điều hành bay, giới thiệu về 

hệ thống giám sát đa điểm trong công tác cung cấp dịch vụ không lưu-multilateration 

–mlat, các phương pháp nhận dạng và chuyển giao kiểm soát tàu bay khi sử dụng hệ 

thống giám sát. Học phần rèn luyện cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức về 

việc Sử dụng thiết bị giám sát trong công tác điều hành bay và kiểm soát tàu bay trong 

quá trình điều hành hoạt động tàu bay. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong 

việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần 

đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

Dịch vụ kiểm soát tại sân (0108000743) 

Học phần Dịch vụ kiểm soát tại sânlà học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

Học phần này trình bày về những quy định, quy trình khai thác dành cho các tàu bay 
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hoạt động tại sân bay theo quy tắc của ICAO và của Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng 

đến hoạt động bay tại sân bay, cách thức khai thác băng phi diễn để kiểm soát hoạt 

động bay trong khu vực sân bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá 

và giải quyết các vấn đề trong quá trình kiểm soát tàu bay diễn ra tại sân bay; sinh 

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

Thực hành dịch vụ kiểm soát tại sân (0108000044) 

Học phần Thực hành dịch vụ kiểm soát tại sân là học phần thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành. Học phần này trình bày các kiến thức về cách thức dẫn dắt, cung cấp 

tin tức, kiểm soát hoạt động di chuyển, lăn, cất cánh và hạ cánh của tàu bay trong khu 

vực sân bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng kiểm soát hoạt động bay của 

tàu bay tại sân bay; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Dịch vụ kiểm soát tiếp cận (0108000675) 

Học phần Dịch vụ kiểm soát tiếp cận là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

Học phần này trình bày về những quy định, quy trình kiểm soát tàu bay đi và đến 

trong giai đoạn tiếp cận, cách thức sử dụng và nhận biết các trang thiết bị và chướng 

ngại vật trong giai đoạn tiếp cận. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dẫn dắt và 

kiểm soát tàu bay đi và đến tại sân bay; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

Thực hành dịch vụ kiểm soát tiếp cận (không có hệ thống giám sát) (0108000325) 

Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực hành dịch vụ kiểm soát 

tiếp cận không có hệ thống giám sát bao gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách 

tàu bay; viết băng phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… trong việc kiểm 

soát tàu bay khởi hành và tàu bay tiếp cận trong vùng kiểm soát trung cận (TMA). 

Học phần rèn luyện cho sinh viên khả năng khai thác kế hoạch bay, sử dụng thành 

thạo băng phi diễn, cấp huấn lệnh phù hợp, thực hiện tính toán phân cách tàu bay một 

cách nhanh chóng, sử dụng thuật ngữ chính xác trong công tác hiệp đồng và kiểm soát 

tàu bay. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và 

bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm 

quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm 

nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

Thực hành dịch vụ kiểm soát tiếp cận (có hệ thống giám sát) (0108000059) 

Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực hành dịch vụ kiểm soát 

tiếp cận có hệ thống giám sát bao gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách tàu bay; 

viết băng phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… trong việc kiểm soát tàu bay 

khởi hành và tàu bay tiếp cận trong vùng kiểm soát trung cận (TMA). Học phần rèn 

luyện cho sinh viên khả năng khai thác kế hoạch bay, sử dụng thành thạo băng phi 

diễn, cấp huấn lệnh phù hợp, thực hiện tính toán phân cách tàu bay một cách nhanh 

chóng, sử dụng thuật ngữ chính xác trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. 

Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan 

trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề 

nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

Dịch vụ kiểm soát đường dài (0108000676) 

Học phần này trình bày các kiến thức về dịch vụ kiểm soát đường dài bao gồm: cấu 

trúc vùng trời, khu vực trách nhiệm cung cấp dịch vụ kiểm soát đường dài; công tác 

hiệp đồng giữa trung tâm kiểm soát đường dài với các đơn vị không lưu khác; các 

bước kiểm soát tàu bay đi, tàu bay đến và tàu bay quá cảnh. Học phần rèn luyện cho 

sinh viên khả năng khai thác kế hoạch bay, sử dụng thành thạo băng phi diễn, cấp 

huấn lệnh đường dài phù hợp, thực hiện tính toán phân cách tàu bay một cách nhanh 
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chóng, sử dụng thuật ngữ chính xác trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. 

Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan 

trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề 

nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

Thực hành dịch vụ kiểm soát đường dài (không có hệ thống giám sát) 

(0108000068) 

Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực hành dịch vụ kiểm soát 

đường dài không có hệ thống giám sát bao gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách 

tàu bay; viết băng phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… trong việc kiểm 

soát tàu bay đi, tàu bay đến và tàu bay quá cảnh. Học phần rèn luyện cho sinh viên 

khả năng khai thác kế hoạch bay, sử dụng thành thạo băng phi diễn, cấp huấn lệnh 

đường dài phù hợp, thực hiện tính toán phân cách tàu bay một cách nhanh chóng, sử 

dụng thuật ngữ chính xác trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học 

và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và 

có thái độ học tập nghiêm túc. 

Thực hành dịch vụ kiểm soát đường dài (có hệ thống giám sát) (0108000334) 

Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực hành dịch vụ kiểm soát 

đường dài có hệ thống giám sát bao gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách tàu 

bay; viết băng phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… trong việc kiểm soát 

tàu bay đi, tàu bay đến và tàu bay quá cảnh. Học phần rèn luyện cho sinh viên khả 

năng khai thác kế hoạch bay, sử dụng thành thạo băng phi diễn, cấp huấn lệnh đường 

dài phù hợp, thực hiện tính toán phân cách tàu bay một cách nhanh chóng, sử dụng 

thuật ngữ chính xác trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học 

và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và 

có thái độ học tập nghiêm túc. 

Thiết kế và tổ chức vùng trời (0108000293) 

Học phần này trình bày các kiến thức về cơ bản về công tác tổ chức và thiết kế vùng 

trời bao gồm: các định nghĩa; biện pháp thiết kế đường bay, phương thức bay khu vực, 

phân khu, vùng trời; cách thức tính toán năng lực tiếp nhận của vùng trời. Bên cạnh 

đó, sinh viên có khả năng đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố liên quan đến năng lực 

vùng trời. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh gia thực trạng 

năng lực vùng trời và thực hiện việc phân chia các phân khu kiểm soát. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học 

và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và 

có thái độ học tập nghiêm túc. 

Đồ án môn học 1 (0108000733) 

Học phần này giúp sinh viên áp dụng được các kiến thức ngành quản lý hoạt động bay 

đã học trong chương trình để nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành Quản lý hoạt động 

bay cơ bản. Sinh viên thể hiện khả năng phân tích, giải thích, nghiên cứu một vấn đề 

chuyên ngành Quản lý hoạt động bay cơ bản. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong quá trình nghiên cứu, sinh viên có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Đồ án môn học 2 (0108000067) 
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Học phần này giúp sinh viên áp dụng được các kiến thức ngành quản lý hoạt động bay 

đã học trong chương trình để nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành Quản lý hoạt động 

bay chuyên sâu. Sinh viên thể hiện khả năng phân tích, giải thích, nghiên cứu một vấn 

đề chuyên ngành Quản lý hoạt động bay chuyên sâu. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong quá trình nghiên cứu, sinh viên 

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

Cứu hỏa và phương thức khẩn nguy sân bay (0108000042) 

Học phần này trình bày, nghiên cứu các kiến thức về công tác PCCC, dịch vụ cứu hỏa 

sân bay, kế hoạch khẩn nguy sân bay và các giai đoạn khẩn nguy, thứ tự hành động 

của các giai đoạn đó. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề trong lĩnh vực cứu hỏa và khẩn nguy sân bay; sinh viên có khả năng 

làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

Tìm kiếm & cứu nạn hàng không (0108000330) 

Học phần này trình bày, nghiên cứu các kiến thức về tìm kiếm và cứu nạn hàng không 

như:  xây dựng kế hoạch tìm cứu, những trang bị tìm cứu cứu nạn, cách xác định và 

xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cách tổ chức dịch vụ tìm kiếm cứu nạn tại Việt 

Nam, các kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn như: cách xác định vùng tìm cứu, phương pháp 

tìm cứu, phương thức phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam. 

Nghiên cứu thuyết trình (0108000049) 

Học phần này trình bày các kiến thức có kiến thức khái quát về các khái niệm trong 

nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, và cách trình bày 1 bài 

thuyết trình theo đúng phương pháp khoa học. Bên cạnh đó giúp người học thể hiệu 

được kỹ năng thuyết trình trước đám đông và kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc 

chuẩn bị bài thuyết trình. Học phần rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng trong việc 

nghiên cứu và thực hiện việc thuyết trình: kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp trước 

người khác. Làm cơ sở cho quá trình gia nhập xã hội sau này. Sinh viên rèn luyện 

đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và 

những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có 

thái độ học tập nghiêm túc. 

Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm (0108000819) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, thiết thực về giao tiếp, kỹ 

năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm. Tổ chức cho sinh viên thực hành 

các kỹ năng: làm việc nhóm, lắng nghe, thuyết trình, đàm phán, phỏng vấn và trả lời 

phỏng vấn tuyển dụng. Làm cơ sở cho quá trình gia nhập xã hội sau này. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học 

và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và 

có thái độ học tập nghiêm túc. 

Các hệ thống trên tàu bay (0108000657) 

Học phần cung cấp những kiến thức về hệ thống trang thiết bị trên tàu bay như: Điều 

hoà không khí và tăng áp buồng khách; Báo cháy - Dập lửa; hệ thống thủy lực; phòng 

chống băng và mưa; Hệ thống càng đáp; Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống oxy;Hệ thống 

khí nén/ chân không; Hệ thống nhiên liệu. 

Điện & Điện tử Hàng không (0108000638) 

Học phần này là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành kỹ thuật 

bảo dưỡng tày bay. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

công dụng, chức năng, nguyên lý hoạt động, các chi tiết, cụm chi tiết chính trong các 

hệ thống điện – điện tử tàu bay. 
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Kinh tế vận tải hàng không (0108000462) 

Học phần “Kinh tế vận tải hàng không” cung cấp những kiến thức căn bản về kinh tế 

hàng không, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực vận tải hàng không và các dịch vụ đồng 

bộ trong dây chuyền vận tải hàng không. Cụ thể, học phần trình bày khái quát về hoạt 

động vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành của hoạt động vận tải hàng không; giải 

thích về thị trường vận tải hàng không, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải 

hàng không; phân tích về cung, cầu và cơ chế cân bằng cung - cầu trên thị trường vận 

tải hàng không; xây dựng các chỉ tiêu đánh giá kết quả vận chuyển hàng không và xây 

dựng kế hoạch vận chuyển hàng không; tính toán về chi phí, giá thành vận tải hàng 

không; xây dựng chính sách về giá, doanh thu vận tải hàng không; phân tích các chỉ 

tiêu hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế-xã hội của hoạt động vận tải hàng không. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không. Học phần giúp sinh viên làm 

việc độc lập, làm việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao. 

Quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng không (0108000188) 

Học phần này trình bày các kiến thức về các quy tắc VCHKQT, hệ thống hóa được 

các kiến thức đã học liên quan đến VCHKQT như: cơ sở nền tảng thiết lập VCHK 

giữa quốc gia và quốc gia, Điều ước quốc tế về VCHK, chính sách ảnh hưởng đến 

việc ký kết điều ước quốc tế, các quy tắc VCHKQT liên quan đến hãng hàng không, 

CHK-SB … Phân tích được các quy tắc, cơ chế thiết lập vận chuyển hàng không quốc 

tế được vận dụng trong các điều khoản của các hiệp định hàng không và hoạt động 

vận chuyển hàng không quốc tế; Trình bày được 1 số quy tắc cơ bản trong thiết lập 

quyền tiếp cận thị trường hàng không quốc tế. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng có khả năng vận dụng và tổng hợp các kiến thức về VCHKQT như: quyền sử 

dụng đường bay, quyền khai thác, thương quyền, cơ chế xác định giá cước, tải cung 

ứng, điều phối giờ cất hạ cánh… để làm cơ sở lý luận/ thực hành cho việc nghiên cứu 

chuyên ngành, vận dụng vào thực tiễn công tác trong ngành hàng không và tham gia 

vào các hoạt động chuyên môn khác. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đọc, phân tích và đánh giá các quy tắc, các chính sách được sử dụng trong Hiệp định 

vận chuyển hàng không, giải quyết các vấn đề liên quan VCHKQT; kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực 

trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực 

cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm 

túc. 

Thực tập doanh nghiệp (0108000078) 

Thực tập doanh nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi đi vào thực tế công 

tác tại đơn vị. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường hoạt động 

thực tế năng động tại đơn vị, có cơ hội quan sát, học hỏi, rèn luyện, tích lũy và bổ 

sung thêm các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tìm hiểu quy trình làm việc, đồng thời 

thu thập các số liệu, dữ liệu liên quan. Tóm lại thực tập doanh nghiệp là cầu nối giữa 

đào tạo kiến thức ở trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông qua thực tập doanh 

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 (0108000176) 

Môn học này dành cho các sinh viên đã học xong tất cả các môn học chuyên ngành 

bắt buộc của khóa học, thỏa điều kiện về điểm học tập của Khoa quy định, và có mong 

muốn đăng ký thực hiện đề tài môn học Đồ án tốt nghiệp. 

Môn học yêu cầu sinh viên thực hiện một đề tài dưới dạng thức là một dự án hay một 

bài tập lớn, có nội dung liên quan đến các kiến thức chuyên ngành của khóa học. Khi 
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thực hiện khóa luận, sinh viên sẽ được đề xuất đề tài hay được giao đề tài và được 

giảng viên phụ trách hướng dẫn khoa học. Sau thời gian thực hiện theo quy định, sinh 

viên sẽ nộp báo cáo khóa luận và các sản phẩm, giải pháp, phần mềm đã thực hiện để 

được kiểm tra, đánh giá kết quả. 

Việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp phải theo đúng quy định, thông báo của Khoa về các 

mốc thời gian, mẫu báo cáo thuyết minh và các quy định khác về việc bảo vệ khóa 

luận. 

Chuyên đề quản lý hoạt động bay (0108000295) 

Chuyên đề Quản lý hoạt động bay  được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên cơ hội 

cập nhật kiến thức thực tế cho người học dạng báo cáo chuyên đề từ chuyên gia, 

doanh nghiệp hoặc tham quan thực tế tại doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên sẽ đạt được 

các kỹ năng về nhận thức, phát hiện vấn đề và áp dụng kết quả nghiên cứu, phân tích 

đánh giá các vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động bay, làm cơ sở cho sự phát triển 

năng lực tư duy và suy nghĩ của bản thân. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực 

trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực 

cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm 

túc. Ngoài ra, học viên còn hình thành các kỹ năng tự học, thu thập thông tin và 

nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến quản lý hoạt động bay; 

các kỹ năng nghiên cứu, dự báo làm việc theo nhóm và thuyết trình. 

Tự động hóa trong QLHĐB (0108000821) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức gồm hai phần:  

Phần 1: Cấu trúc hệ thống không lưu;   

Phần 2: Sự tự động hóa QLHĐB. 

Máy bay trực thăng (108000055) 

Học phần này cung cấp kiến thức về cấu tạo và nguyên lý làm việc, phân loại máy bay 

trực thăng; cấu tạo và các thông số hình học chính của chong chóng mang; các chế độ 

chảy bao của dòng không khí khi chong chóng mang làm việc. Học phần còn cung cấp 

khả năng giải các phương trình lực kéo của chong chóng mang; các công thức xác 

định các công suất thành phần của chong chóng mang ở các chế độ làm việc khác 

nhau; các thông số động lực học của hệ chong chóng mang đồng trục và điều kiện ổn 

định của máy bay trực thăng. 

Khai thác và quản lý tàu bay (Aviation Operation & Management) 

Học phần này cung cấp các kiến thức tổng quan về tổ chức của nhà khai thác máy bay 

dân dụng, hệ thống tài liệu phục vụ khai thác bay, hệ thống điều hành khai thác bay, 

hệ thống điều hành khai thác mặt đất – hàng hoá, hệ thống đào tạo và yêu cầu về con 

người, hệ thống kiểm soát đảm bảo chất lượng an toàn, an ninh trong khai thác bay. 

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 chung, học 

phần cơ sở ngành, học phần ngành, và học phần chuyên ngành như Hình 1. Ngoài ra, 

trình độ đào tạo các học phần thể hiện trong các học kỳ học tập, từ học kỳ 1- học kỳ 6 

(Hình 2) và học kỳ 7-9 (Hình 3). 
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TRÌNH TỰ ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN

Các học phần chung

Các học phần cơ sở ngành

Các học phần chuyên ngành, thực tập và tốt nghiệp

Các học phần bắt buộc

• Triết học Mác - Lê nin

• Kinh tế chính trị Mác - Lê 

nin

• Chủ nghĩa xã hội khoa học

• Tư tưởng Hồ Chí Minh

• Lịch sử Đảng 

• Tiếng anh cơ bản 1

• Tiếng anh cơ bản 2

• Toán kỹ thuật

• Pháp luật đại cương

• Giáo dục quốc phòng an 

ninh

• Giáo dục thể chất – Sức 

nhanh

• Giáo dục thể chất – Võ cổ 

truyền VN

• Giáo dục thể chất – Aerobic

• Giáo dục thể chất – Bóng 

chuyền

• Giáo dục thể chất – Bóng rổ

Các học phần bắt buộc

• Tổng quan về Hàng không 

dân dụng

• Pháp luật hàng không

• An ninh hàng không

• Hình họa và vẽ kỹ thuật

• Đồ họa vi tính và CAD

• Khí động lực học cơ bản

• Cơ học và tính năng tàu bay

• Động cơ tàu bay

Các học phần tự chọn

• Các hệ thống trên tàu bay

• Điện & Điện tử hàng không

• Kinh tế vận tải hàng không

• Quy tắc quốc tế về vận 

chuyển hàng không

Các học phần ngành

Các học phần bắt buộc

• An toàn hàng không

• Khí tượng hàng không

• Dẫn đường hàng không

• Yếu tố con người trong quản 

lý hoạt động bay

• Sân bay

• Quy tắc bay

• Dịch vụ không lưu

• Dịch vụ thông báo tin tức HK

• Hệ thống thông tin, liên lạc 

HK

• Hệ thống liên lạc, dẫn đường, 

giám sát

• Bản đồ hàng không

• Hệ thống dẫn đường vệ tinh 

toàn cầu

Các học phần bắt buộc

• Dẫn đường bay theo tính 

năng

• Quản lý hoạt động bay

• Quản lý luồng không lưu

• Thiết kế phương thức bay

• Tiếng anh chuyên ngành 

1 - QLHĐB

• Tiếng anh chuyên ngành 

2 - QLHĐB

• Sử dụng hệ thống giám 

sát trong công tác điều 

hành bay

• Dịch vụ KSTS

• Thực hành dịch vụ KSTS

• Thực tập tốt nghiệp

• Đồ án tốt nghiệp

• Chuyên đề quản lý hoạt động bay (HPTT)

• Tự động hóa trong quản lý hoạt động bay (HPTT)

• Máy bay trực thăng (HPTT)

• Khai thác và quản lý tàu bay (HPTT)

Các học phần thực tập, tốt nghiệp

Các học phần tự chọn

• Nghiên cứu thuyết trình

• Kỹ năng giao tiếp & làm 

việc nhóm

Các học phần bắt buộc

• Dịch vụ KSTC

• Thực hành dịch vụ KSTC 

(không có hệ thống giám 

sát)

• Thực hành dịch vụ KSTC 

(có hệ thống giám sát)

• Dịch vụ KSDD

• Thực hành dịch vụ KSDD 

(không có hệ thống giám 

sát)

• Thực hành dịch vụ KSDD 

(có hệ thống giám sát)

• Thiết kế và tổ chức vùng 

trời

• Đồ án môn học 1,2 

Các học phần tự chọn

• Cứu hỏa và phương thức khẩn 

nguy sân bay

• Tìm kiếm & cứu nạn hàng 

không

 
Hình 1. Trình tự đào tạo các học phần theo nhóm học phần 
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HK1 (16+1TC) HK2 (18+1TC) HK3 (19+1TC) HK4 (19+1TC) HK5 (21+1TC)

1(0,1,2)

GDTC - Sức 

nhanh

2(2,0,4)

Chủ nghĩa xã hội khoa học

1(0,1,2)

GDTC - Võ thuật

1(0,1,2)

GDTC-Bóng chuyền

3(3,0,6)

TACB 1

3(3,0,6)

Tổng quan về HKDD

3(3,0,6)

KTCT Mác-Lênin

2(2,0,4)

3(3,0,6)

Đồ họa vi tính &CAD

2(2,0,4)

An ninh HK Cơ học & tính năng TB

3(3,0,6)

3(3,0,6)

3(3,0,6)

Dẫn đường HK

3(3,0,6)

Sân bay

3(3,0,6)

 Động cơ tàu bay

3(3,0,6)

DV KSTS

3(3,0,6)

Dịch vụ KL

TACN 1 - QLHĐB

1(0,1,2)

3(3,0,6)

2(2,0,4)

Lịch sử Đảng

Toán kỹ thuật

2(2,0,4)

TACN 2 – QLHĐB

2(2,0,4)

Hệ thống thông tin, liên lạc HK 

3(3,0,6)

HT liên lạc, dẫn đường, 

giám sát

2(2,0,4)

Tư tưởng HCM

1(0,1,2)

GDTC – Aerobic

3(3,0,6)

Khí tượng HK

GDTC - Bóng rổ

2(2,0,4)

DV Thông báo tin tức HK

2(2,0,4)

Pháp luật đại cương

3(3,0,6)

Pháp luật HK

2(2,0,4)

Bản đồ HK

3(3,0,6)

YTCN trong QLHĐB 

TH DVKSTS

4(0,4,8)3(3,0,6)

TACB 2

Triết học Mác-Lênin

2(2,0,4)

Hình họa & Vẽ kỹ thuật

2(2,0,4)

Khí động lực học CB

Chọn 1 học phần 

 

3(3,0,6)

Nghiên cứu & thuyết trình

3(3,0,6)

KNGT & LVN

Chọn 1 học phần 

3(3,0,6)

Điện & Điện tử HK

3(3,0,6)

Các hệ thống trên TB

Chọn 1 học phần 

2(2,0,4)

Cứu hỏa & phương thức 

KNSB

2(2,0,4)

TK&CN HK

2(2,0,4)

Quy tắc bay

Chọn 1 học phần 

3(3,0,6)

Quy tắc quốc tế về 

VCHK

3(3,0,6)

Kinh tế VTHK

 
Hình 2. Trình tự đào tạo các học phần theo học kỳ (từ học kỳ 1-5) 
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DV KSDD

TH DV KSDD 

(không có HTGS)

Đồ án môn học 1

HK7 (24 TC)

5

Thực tập tốt nghiệp

9

Đô án tốt nghiệp

Sử dụng HTGS trong công tác ĐHB

4(4,0,8)

4(4,0,8)

(0,4,8)

4(4,0,8)

Thiết kế phương thức bay

2(2,0,4)

HK8 (17 TC)

TH DV KSTC 

(có HTGS)

4(0,4,8)

4(0,4,8)

TH DV KSDD 

(có HTGS)

4(4,0,8)

QLHĐB

2(2,0,4)

QLLKL

3(3,0,6)

Thiết kế & tổ chức vùng trời

2(2,0,4)

Đồ án môn học 2

HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Chọn 3 học phần 

3(3,0,6)

Máy bay trực thăng

3(3,0,6)

Chuyên đề QLHĐB

3(3,0,6)

Tự động hóa trong QLHĐB

3(3,0,6)

Khai thác và quản lý tàu bay

DV KSTC

4(0,4,8)

TH DV KSTC 

(không có HTGS)

HK6 (24TC)

3(3,0,6)

3(3,0,6)

2(2,0,4)

HT dẫn đường vệ tinh toàn cầu

Dẫn đường bay theo tính 

năng

3(3,0,6)

ATHK

 
Hình 3. Trình tự đào tạo các học phần theo học kỳ (học kỳ 6-8)
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6. Ma trận kỹ năng 

6.1. Nội dung chi tiết ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

 
Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

Thang 

Bloom 
Ngành Quản lý hoạt động bay 

KIẾN THỨC  

K1 

Kiến thức 

về khoa học 

xã hội 

2 

Kiến thức về khoa học xã hội: 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.  

K2 

Kiến thức 

về văn hóa 

Việt Nam 

và văn hóa 

các nước  

2 
Kiến thức về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước: Có 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 

2 

Kiến thức về khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ: 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 trình độ ngoại ngữ tương đương 

IELTS 5.5. 

K4 

Kiến thức 

cơ sở ngành 

1 

2 

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Hàng không dân dụng như: 

pháp luật hàng không; tổng quan về ngành hàng không dân 

dụng; an ninh hàng không; kinh tế vận tải hàng không; quy tắc 

quốc tế về vận chuyển hàng không… 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. 

K5 

Kiến thức 

cơ sở ngành 

2 

3 

Có kiến thức cơ bản về về các vấn đề kỹ thuật, cấu tạo vả hoạt 

động của tàu bay liên quan như: hình họa và vẽ kỹ thuật;  đồ 

họa vi tính và CAD; khí động lực học cơ bản; cơ học và tính 

năng tàu bay; động cơ tàu bay; điện – điện tử hàng không… 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. 

K6 
Kiến thức 

ngành 1 
3 

Có kiến thức rộng và tổng quan về ngành quản lý hoạt động 

bay như: an toàn hàng không; quy tắc bay; dịch vụ không lưu; 

sân bay; khí tượng hàng không; cứu hỏa & phương thức khẩn 

nguy sân bay;…, có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ 

sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn 

quản lý điều hành bay. 

K7 
Kiến thức 

ngành 2 
4 

Có kiến thức rộng và tổng quan về khai thác thiết bị điều hành 

bay như dẫn đường hàng không; hệ thống liên lạc, dẫn đường, 

giám sát; hệ thống thông tin, liên lạc HK; hệ thống dẫn đường 

vệ tinh toàn cầu; Tự động hóa trong QLHĐB. Có khả năng liên 
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kết kiến thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải 

quyết các vấn đề chuyên môn. 

K8 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

4 

Có kiến thức sâu về việc cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động 

bay như: dẫn đường bay theo tính năng; quản lý hoạt động bay; 

quản lý luồng không lưu; thiết kế phương thức bay; tổ chức và 

thiết kế vùng trời; dịch vụ kiểm soát tại, dịch vụ kiểm soát tiếp 

cận, dịch vụ kiểm soát đường dài;… 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 và cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay an toàn, 

điều hòa, hiệu quả. 

KỸ NĂNG  

S1 

Kỹ năng sử 

dụng công 

cụ tin học, 

máy văn 

phòng 

2 

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 

bằng tiếng 

Việt 

4 

Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: 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 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 

3 

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.  

S4 

Kỹ năng 

giải quyết 

vấn đề cơ 

bản về 

KHTN và 

KHXH 

2 

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 

S5 

Kỹ năng 

giải quyết 

vấn đề 

chuyên 

môn chung 

3 

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 

S6 

Kỹ năng 

giải quyết 

vấn đề 

chuyên 

môn sâu 

4 

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 

S7 

Kỹ năng 

giao tiếp xã 

hội và hội 

nhập cộng 

3 

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.  
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đồng 

S8 

Kỹ năng 

hội nhập 

quốc tế 

2 

Kỹ năng hội nhập quốc tế: 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. 

TỰ CHỦ, TỰ CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 
 

A1 

Khả năng 

phối hợp 

làm việc. 

3 

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. 

3 

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,… 

A3 

Trách 

nhiệm với 

đồng 

nghiệp, với 

đơn vị công 

tác; trách 

nhiệm với 

công việc 

3 

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.  

A4 
Có sức 

khỏe tốt 
3 

Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn luyện sưc 

khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao. 
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7.2. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần (ma trận kỹ năng) 

STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

I  Khối kiến thức 

chung 

                    

1 0108000746 

Triết học Mác – 

Lênin 

(Philosophy of 

Marxism and 

Leninism) 

2 2        4  2   3 2 2 2 2  

2 0108000747 

Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

(Political 

Econonmics of 

Marxism and 

Leninism) 

2 2        4  2   3 2 2 2 2  

3 0108000244 

Chủ nghĩa Xã hội 

khoa học 

(Scientific 

Socialism) 

2 2        4  2   3 2 2 2 2  

4 0108000016 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

(Ho Chi Minh’s 

Ideology) 

2 2        4  2   3 2 2 2 2  

5 0108000524 

Lịch sử Đảng 

(History of 

Vietnamese 

Communist Party) 

2 2        4  2   3 2 2 2 2  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

6 0108000008 
Tiếng anh cơ bản 1 

(English 1) 
 2 2        3    3 2 2    

7 0108000012 
Tiếng anh cơ bản 2 

(English 2) 
 2 2        3    3 2 2    

8 0108000614 
Toán kỹ thuật 

(Engineering Math) 
  2       4  2     2    

9 0108000003 

Pháp luật đại cương 

(Fundamental of 

Law) 

2 2        4  2   3  2 2 2  

10 0108000015 

Giáo dục quốc 

phòng an ninh 

(Military Training ) 

2 2        3  2   3  3 3 3 3 

11 0108000009 

Giáo dục thể chất – 

Sức nhanh 

(Physical Education) 

         3     3 2 2   3 

12 0108000083 

Giáo dục thể chất – 

Sức nhanh 

(Athletics physical 

education) 

 2        3     3 2 2 2 2 3 

13 0108000233 

Giáo dục thể chất – 

Võ thuật 

(Martial arts 

physical education) 

         3     3 2 2   3 

14 0108000022 

Giáo dục thể chất – 

Aerobic  

(Physical Education 

– Aerobic ) 

         3     3 2 2   3 
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

15 0108000020 

Giáo dục thể chất – 

Bóng chuyền 

(Physical Education 

– Volleyball) 

         3     3 2 2   3 

II  
Khối kiến thức cơ 

sở ngành 
                    

16 0108000001 

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng 

(Introduction to 

Civil Aviation) 

   2      4   3  2 2 2 2 3  

17 0108000013 

Pháp luật hàng 

không dân dụng 

(Aviation Law) 

2 2  2      4   3  2 2 3 3 3  

18 0108000367 

An ninh Hàng 

không 

(Aviation security) 

   2      4   3  2 2 3 3 3  

19 0108000024 

Hình họa và vẽ kỹ 

thuật 

(Descriptive – 

Geometry and 

Technical 

Drawings) 

    2    2 4  2 3    2 2   

20 0108000028 

Đồ họa vi tính và 

CAD 

(Computer graphics 

and CAD) 

    2    2 4  2 3    2 2   

21 0108000599 Khí động lực học cơ     3     4   3    2 2 3  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

bản 

(Basic 

Aerodynamics) 

22 0108000659 

Cơ học và tính năng 

tàu bay 

(Flight mechanic & 

Aircraft 

Perfomnace) 

    3     4   3    2 2 3  

23 0108000628 

Động cơ tàu bay 

(Aircraft 

Powerplants) 

    3     4   3    2 2 3  

III  
Khối kiến 

thứcngành 
                    

24 0108000081 
An toàn Hàng không 

(Aviation safety) 
     2    4   3  2 2 3 3 3  

25 0108000029 

Khí tượng hàng 

không 

(Aviation 

Meteorology) 

     3    4   3 4   3 3 3  

26 0108000820 

Dẫn đường Hàng 

không 

(Air navigation) 

      4   4   3 4   3 3 3  

27 0108000039 

Yếu tố con người 

trong quản lý hoạt 

động bay 

(Human factor in 

Air Traffic 

     3    4  2 3 4 3 2 3 3 3  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

Management) 

28 0108000030 
Sân bay 

(Aerodrome) 
     3    4   3 4   3 3 3  

29 0108000314 
Quy tắc bay 

(Rules of the Air) 
     4    4   3 4   3 3 3  

30 0108000036 

Dịch vụ không lưu 

(Air Traffic 

Services) 

     4    4   3 4   3 3 3  

31 0108000040 

Dịch vụ thông báo 

tin tức Hàng không 

(Aeronautical 

Information 

Services) 

     3    4   3 4   3 3 3  

32 0108000041 

Hệ thống thông tin, 

liên lạc HK 

(Aeronautical 

Telecommunications 

System) 

      4  2 4   3 4   3 3 3  

33 0108000056 

Hệ thống liên lạc, 

dẫn đường, giám sát 

(Communication, 

navigation, 

surveillance system) 

      4  2 4   3 4   3 3 3  

34 0108000635 

Bản đồ hàng không 

(Aeronautical 

Charts) 

     4    4   3 4   3 3 3  

35 0108000280 Hệ thống dẫn đường       4  2 4   3 4   3 3 3  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

vệ tinh toàn cầu 

(Global navigation 

satellite systems) 

IV.  
Khối kiến thức 

chuyên ngành 
                    

36 0108000490 

Dẫn đường bay theo 

tính năng 

(Performance-based 

navigation) 

       4  4   3 4   3 3 3  

37 0108000750 

Quản lý hoạt động 

bay 

(Air Traffic 

Management) 

       4  4   3 4   3 3 3  

38 0108000742 

Quản lý luồng 

không lưu 

(Air Traffic Flow 

Management) 

       4 2 4   3 4   3 3 3  

39 0108000818 

Thiết kế phương 

thức bay 

(Procedures for Air 

Navigation Services 

– Aircraft 

Operations) 

  4     4  4   3 4   3 3 3  

40 0108000019 

Tiếng anh chuyên 

ngành 1 – QLHĐB 

(English in air 

traffic management 

  4     4   4 2 3 4 3 3 3 3 3  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

1) 

41 0108000021 

Tiếng anh chuyên 

ngành 2 – QLHĐB 

(English in air 

traffic management 

1) 

  4     4   4 2 3 4 3 3 3 3 3  

42 0108000648 

Sử dụng thiết bị 

giám sát trong công 

tác điều hành bay 

(Air Traffic Control 

with Surveillance 

System) 

      4 4  4   3 4   3 3 3  

43 0108000743 

Dịch vụ kiểm soát 

tại sân 

(Aerodrome Control 

Services) 

       4  4 2  3 4   3 3 3  

44 0108000044 

Thực hành dịch vụ 

kiểm soát tại sân 

(Aerodrome Control 

Simulation) 

  4     4 2  3  3 4 3 2 3 3 3  

45 0108000675 

Dịch vụ kiểm soát 

tiếp cận 

(Approach Control 

Services) 

       4  4 2  3 4   3 3 3  

46 0108000325 

Thực hành dịch vụ 

kiểm soát tiếp cận 

(không có hệ thống 

  4     4 2  3  3 4 3 2 3 3 3  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

giám sát) 

(Approach Control 

Simulation – Non 

Surveillance 

System) 

47 0108000059 

Thực hành dịch vụ 

kiểm soát tiếp cận 

(có hệ thống giám 

sát) 

(Approach Control 

Simuation with 

Surveillance 

System) 

  4     4 2  3  3 4 3 2 3 3 3  

48 0108000676 

Dịch vụ kiểm soát 

đường dài 

(Area Control 

Services) 

       4  4 2  3 4 3 2 3 3 3  

49 0108000068 

Thực hành dịch vụ 

kiểm soát đường dài 

(không có hệ thống 

giám sát) 

(Area Control 

Simulation – Non 

Surveillance 

System) 

  4     4 2  3  3 4 3 2 3 3 3  

50 0108000334 
Thực hành dịch vụ 

kiểm soát đường dài 
  4     4 2  3  3 4 3 2 3 3 3  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

(có hệ thống giám 

sát) 

(Area control 

simulation with 

Surveillance 

System) 

51 0108000293 

Thiết kế và tổ chức 

vùng trời 

(Airspace Design 

and Organization) 

       4 2 4   3 4   2 2 3  

52 0108000733 
Đồ án môn học 1 

(Course Projects 1) 
      4  2 4   3 4   2 2 3  

53 0108000067 
Đồ án môn học 2 

(Course Projects 2) 
       4 2 4   3 4   2 2 3  

V  
Khối kiến thức tự 

chọn 
                    

54 

0108000042 

Cứu hỏa và phương 

thức khẩn nguy sân 

bay 

(Aerodrome 

Emergency Plan & 

Fire Fighting) 

     2   2 4   3 4 3 2 3 3 3  

0108000330 

Tìm kiếm & cứu nạn 

hàng không 

(Search and rescue) 

     3   2 4  2 3 4 3 2 3 3 3  

55 0108000049 Nghiên cứu thuyết 2 2       2 4   3  3 2 3 3   
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

trình 

(Research and 

Presentation) 

0108000819 

Kỹ năng giao tiếp & 

làm việc nhóm 

(Communication & 

Team work skills) 

2        2 4   3  3 2 3 3   

56 

0108000657 

Các hệ thống trên 

tàu bay 

(Aircraft Systems) 

     3   2 4   3    2 2 2  

0108000638 

Điện & Điện tử 

Hàng không 

(Avionics) 

     3   2 4   3    2 2 2  

57 

0108000462 

Kinh tế vận tải hàng 

không 

(Air Transport 

Econimic) 

    2     4   3    2 2 2  

0108000188 

Quy tắc quốc tế về 

vận chuyển hàng 

không 

(Air Transport 

Regulations) 

    2     4   3    2 2 2  

VI  

Khối kiến thức 

thực tập và tốt 

nghiệp 

                    

58 0108000078 
Thực tập doanh 

nghiệp 
       4 2 4   3 4   3 3 3  
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STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ 

CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

   KHXH VHVN 
TN,TH, 

NN 
CSN1 CSN2 N1 N2 CN THVP TV TA TN&XH CM CMS GTXH HNQT LVN TNXH TNCV SK 

(Internship) 

59 

0108000176 
Đồ án tốt nghiệp 

(Graduation Thesis) 
       4 2 4   3 4 3 2 2 2 3  

0108000295 

Chuyên đề Quản lý 

hoạt động bay 

(Thematic of Air 

Traffic 

Management) 

       4 2 4   3 4   2 2 3  

0108000821 

Tự động hóa trong 

QLHĐB 

(ATM Automation) 

      4  2 4   3 4   2 2 3  

0108000055 
Máy bay trực thăng 

(Helicopters) 
    3     4   3    2 2 3  

0108000713 

Khai thác và quản lý 

tàu bay 

(Aviation Operation 

& Management) 

       4  4   3 4   3 3 3  
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7. Chương trình chuẩn tham khảo 

7.1. Chương trình tham khảo 

CTĐT Air Traffic Control Program của Eskisehir Technical University, Thổ Nhĩ Kỳ; 

CTĐT Air Traffic Management của Đại học Hàng không EmbryRiddle, Mỹ. 

7.1.1 CTĐT Air Traffic Control Program của Eskisehir Technical University, Thổ Nhĩ Kỳ 

Tham khảo ở Phụ lục A 

7.1.2 CTĐT Air Traffic Management của Đại học Hàng không EmbryRiddle, Mỹ 

Tham khảo ở Phụ lục B 

7.1.3 Bảng đối sánh chương trình đào tạo 

Tham khảo ở Phụ lục C 

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

7.2.1 Tổng hợp kết quả khảo sát 

Tham khảo ở Phụ lục D 

7.2.2 Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 

Tham khảo ở Phụ lục E 

7.2.3 Kết quả khảo sát các chuyên gia 

Tham khảo ở Phụ lục F 

8. Hướng dẫn thực hiện đào tạo 

8.1. Hướng dẫn tổ chức giờ thực hành 

- Đối với giờ học thực hành, chia lớp thành các nhóm nhỏ (12 – 16 sinh viên)và do 01 – 

02 giảng viên giảng dạy tại các phòng thực hành, thực tập (tùy điều kiện thực tế), sinh 

viên ngoài giờ thực hành trực tiếp ở vị trí Kiểm soát viên dưới sự hướng dẫn trực tiếp của 

giảng viên, còn kèm theo giờ thực hành gián tiếp thông qua vị trí phi công và nhân viên 

hiệp đồng bay. 

- Chi phí chi trả cho giảng viên được tính dựa trên số nhóm thực hành thực tế và đơn giá 

giờ giảng của giảng viên đối với từng nhóm theo công thức: 

Chi phí = [Số nhóm thực hành] × [Số tiết giảng] × [Đơn giá] 

- Trang thiết bị giảng dạy tối thiểu cho một phòng thực hành xem phụ lụcG đính kèm. 

- Các học phần thực hành có thể học trong cùng học kì với học phần lý thuyết tương ứng 

nhưng vẫn phải bảo đảm học phần lý thuyết được tổ chức giảng dạy đủ thời lượng trước 

khi sinh viên thực hành. Ví dụ: Học phần Dịch vụ kiểm soát tại sân và thực hành dịch vụ 

kiểm soát tại sân học trong cùng học kì 5. 

8.2. Hướng dẫn thực hiện đào tạo đối với chuyên đề quản lý hoạt động bay 

- Học phần chuyên đề quản lý hoạt động bay sẽ do Khoa Không lưu đề xuất và với Phòng 

đào tạo theo từng năm học tùy vào tình hình phát triển khoa học kỹ  thuật thực tế và nhu 

cầu xã hội. 

8.3. Hướng dẫn thực hiện đào tạo đối với 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. 
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- 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. 

8.4. 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 quy định riêng của Phòng 

Đào tạo. 

8.5. Hướng dẫn thực hiện các học phần đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt 

nghiệp 

-  Việc hướng dẫn sẽ do Khoa Không lưu phân công, tùy theo số lượng sinh viên mà phân 

bố tỉ lệ sinh viên/giảng viên cho hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế  và theo các quy 

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

8.6. Thay đổi mã học phần 

Các học phần có sự thay đổi về tên gọi và mã học phần so với các chương trình ban hành 

trước đây được đính kèm trong phụ lụcH. 

8.7. Hướng dẫn miễn, chuyển điểm 

 Căn cứ vào văn bằng, chứng chỉ cụ thể sẽ thực hiện miễn, chuyển điểm cho sinh 

viên theo các tờ trình, quyết định của Học viện Hàng không Việt Nam phù hợp với các 

quy định hiện hành. 

9. Các căn cứ xây dựng/sửa đổi 

9.1. 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. 
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- 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 470/QĐ/HVHKngày 8 tháng 6 năm 2017 của Học viện 

Hàng không Việt Nam về việc thay thế quy trình xây dựng bộ chương trình đào tạo đại 

học, cao đẳng theo học chế tín chỉ. 

- Căn cứ Thông báo ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Học viện Hàng không Việt 

Nam về việc cập nhật, đánh giá 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. 

9.2. Căn cứ thực tiễn 

- 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 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, Các Hãng hàng không VN airlines; VJ air, VASCO,…); các chuyên gia trong lĩnh 

vực Quản lý hoạt động bay; cựu sinh viên, các sinh viên đang theo học của ngành Quản 

lý hoạt động bay. 

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

về lĩnh vực Quản lý hoạt động bay tại Hội thảo điều chỉnh CTĐT Đại học ngành Quản lý 

hoạt động bay do Học viện Hàng không tổ chức ngày 06/06/2019. 

- Năng lực đào tạo của Khoa Không lưu, Học viện Hàng không Việt Nam. 

10. Thời điểm ban hành/ sửa đổi: 2020 

 GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 
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