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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CKĐ) 

(AÙp duïng töø khoùa 2011) 

Mục tiêu đào tạo: 
Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ Đại học nhằm trang bị cho người học (đã tốt nghiệp cao đẳng) 

những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ 

thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư, cụ thể là: 

- Được trang bị bổ sung kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao 

để có thể thích ứng nhanh, làm việc tốt trong thị trường lao động đa dạng hiện nay, cụ thể là trong các lĩnh vực: 

+ Khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô. 

+ Kiểm định và thử nghiệm ô tô. 

+ Sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô. 

+ Nghiên cứu, cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô. 

+ Đánh giá, xây dựng các quy trình công nghệ. 

+ Đào tạo chuyên môn. 

+ Quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh và lập các dự án liên quan đến ngành. 

Sau khi tốt nghiệp những kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô có thể đảm nhiệm các công việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, 

phụ kiện và lắp ráp ô tô, các cơ sở sửa chữa ô tô, các trạm đăng kiểm, các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô, viện 

nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cơ sở kinh doanh ô tô, máy động lực và phụ tùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT MÃ MH 

TÊN MÔN HỌC 
SỐ 

TC 

HỌC KỲ 

GHI CHÚ  
1 2 3 

Số tuần học 45 15 15 15 

Tổng số tín chỉ 75 25 25 25 

1 1001020 Xác suất thống kê 3 3       

2 1001114 Toán cao cấp A4  2 2       

3 1005070 Chuyên đề lý luận Mác – Lênin 2 2       

4 1005030 Kinh tế học đại cương 2 2       

5 1990090 Nhập môn Logic học 2 2       

6 1004070 Anh văn  4 4       

7 1230062 Động cơ đốt trong (c.tiếp) 5 5       

8 1002013 Vật lý đại cương A3  3 3       

9 1001030 Phương pháp tính 2 2       

10 1123030 Nguyên lý - Chi tiết máy (CT) 2   2     

13 1132110 Thiết bị thủy khí 2   2     

14 1130010 Vi xử lý ứng dụng 2   2     

15 1004130 Anh văn chuyên ngành CKĐ (CT) 3   3     

16 1231020 Ô tô (c.tiếp) 5   5     

17 1231060 Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô 2   2     

18 1830040 TT Động cơ (c.tiếp) 3   3   3 ngày/tuần 

19 1831060 TT Ô tô (c.tiếp) 3   3   3 ngày/tuần 

20 1831020 TT Kỹ thuật lái xe 1   1   Tổ chức suốt khóa 

21 1230100 Thí nghiệm Động cơ và ô tô 2   2     

22 1230050 Hệ thống điện động cơ và điện thân xe 5     5   

23 1230311 Chuyên đề 1 (Nhiên liệu mới) 2   2 

Môn học tự chọn (chọn 2 

trong 5 ) 

 

24 1233312 Chuyên đề 2 (xe điện - xe lai) 2   2 

25 1230313 Chuyên đề 3 (các HT mới trên động cơ) 2   2 

26 1231314 Chuyên đề 4 (HT an toàn và ổn định ôtô) 2   2 

27 1230315 Chuyên đề 5 (Ô nhiễm môi trường) 2   2 
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28 1230110 HT điều hòa & thiết bị tiện nghi trên ô tô 2     2   

29 1230290 Quản lý Dịch vụ ô tô 2     2   

30 1830100 TT Chẩn đoán trên xe  2     2 3 ngày/tuần 

31 1830050 TT Điện ô tô 3     3 3 ngày/tuần 

32 1230200 Khóa luận tốt nghiệp CKĐ 7     7   

    Các môn học tốt nghiệp :           

33 1230321 Chuyên đề 1 (TN) 1     1   

34 1231222 Chuyên đề 2 (TN) 1     1   

35 1233323 Chuyên đề 3 (TN) 1     1   

36 1230340 Tiểu luận tốt nghiệp 4     4   
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