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 UBND TỈNH  TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-ĐHTG ngày 27 tháng 8 năm 2012 
của  Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang) 

 
Tên chương trình 1: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG  

Trình độ đào tạo  : Cao đẳng 
Ngành đào tạo  : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
Mã số  : 51510301 
Hình thức đào tạo : Chính quy  

 
1.  Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng 

nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có hiểu biết về các nguyên lý kỹ 
thuật điện, điện tử, có khả năng phân tích, ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu để đảm 
đương công việc của người kỹ thuật viên cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  
Sau khi học xong chương trình này, người tốt nghiệp đạt được: 

1.2.1. Kiến thức 

− Có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình C, các phần mềm ứng dụng trong chuyên 
ngành như  Protues, Psim, Ecodial, Power World… 

− Vận dụng được các môn học kỹ thuật số, lập trình vi xử lý - vi điều khiển, lập 
trình PLC, máy điện…vào chuyên môn. 

− Ứng dụng được các kiến thức về thiết bị điện, thiết bị điều khiển điện, cảm 
biến trong hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất. 

− Có khả năng thi công hệ thống điều khiển các loại thiết bị điện, điều khiển và 
vận hành hệ thống tự động trong công nghiệp. 

1.2.2. Kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp 

− Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm tin học chuyên ngành trong nghiên 
cứu và ứng dụng thực tế: Phần mềm lập trình (PLC, Vi điều khiển…), phần mềm thiết 
kế và vẽ mạch điện. 

− Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị điện. 

− Có khả năng vận hành, sửa chữa các loại thiết bị điện trong công nghiệp. 

− Có khả năng lập trình, vận hành, điều khiển các mạng tự động hóa công nghiệp. 

− Có khả năng tự nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành, tham gia thiết kế hệ 
thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ. 

− Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật 
Điện tự động có thể làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở chế tạo, sửa chữa, đào tạo và 
nghiên cứu. 
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− Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật điện. 

1.2.3. Phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp 
Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng 

nhằm trang bị kiến thức cho người học phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, 
đạo đức, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, ý thức 
cộng đồng và tác phong công nghiệp.  

2.  Thời gian đào tạo theo thiết kế:  3 năm 
3.  Khối lượng kiến thức toàn khóa 
- Tổng số tín chỉ (TC) của chương trình: 114 
- Tổng số TC phải tích lũy tối thiểu       : 97 

(Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). 

4.  Đối tượng tuyển sinh  
Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT hay tương đương. 

5.  Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
Đào tạo và công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp theo Qui chế đào tạo, kiểm tra và 

công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng - Đại học chính quy ban hành theo theo Quyết định 
số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và các quy định hiện hành. 

6.  Thang điểm  
Thang điểm thực hiện theo Qui chế đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp hệ 

Cao đẳng - Đại học chính quy ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT 
ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Nội dung chương trình 

MHP Tên học phần 
Số tiết (giờ) Số TC HPTQ 

(MHP) LT TH1 TH2 TT ĐA TS TLTT 
7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 

7.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10  

00012 Những  NLCB của CNMLN 1 22 8    2 2  
00113 Những  NLCB của CNMLN 2 32 13    3 3 00012 
03212 Tư  tưởng Hồ Chí Minh 20 10       2 2 00113 
03013 Đường lối CM của Đảng CSVN 29 16       3 3 03212 
7.1.2. Khoa học xã hội - Nhân văn - Nghệ thuật 10 4  
71012 Pháp luật đại cương 30     2 2  
Chọn tự do (tích lũy tối thiểu 2 TC) 
00202 Logic học  30     2 

2 

 
05112 Tiếng Việt thực hành B 30     2  
15302 Phương pháp nghiên cứu khoa học 15 15    2  
15362 Kỹ năng giao tiếp 20 10    2  
7.1.3. Ngoại ngữ 10 10  
07043 Tiếng Anh 1 45     3 3  
07053 Tiếng Anh 2 45     3 3 07043 
07004 Tiếng Anh 3 60     4 4 07053 
7.1.4. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường 9 9  
08072 Toán cao cấp 1 30     2 2  
08082 Toán cao cấp 2 30     2 2  
09002 Vật lý đại cương A 30     2 2  
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09171 Thực hành vật lý đại cương A   30   1 1 09002+ 
11902 Con người và môi trường 30     2 2  
7.1.5. Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng  
7.1.5.1. Giáo dục thể chất 90 tiết  
12372 Thể dục và điền kinh*     60   60 tiết  

Môn thể thao tự chọn (cơ bản): Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau: 
12381 Bóng đá 1*     30   

30 tiết 

 
12391 Bóng chuyền 1*     30    
12401 Cầu lông 1*     30    
12411 Bóng rổ 1*     30    
12421 Võ Vovinam 1*   30    
12491 Cờ vua 1*   30    
7.1.5.2. Giáo dục quốc phòng 
12923 Giáo dục Quốc phòng I B* 45     

120 tiết 

 
12932 Giáo dục Quốc phòng II B* 30      
12943 Giáo dục Quốc phòng III B* 27    36    

Tổng cộng khối kiến thức giáo dục đại cương 39 33  
7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
7.2.1. Kiến thức cơ sở 25 25  
40112 Vẽ kỹ thuật điện - Điện tử 15   30     2 2  
40022 Vật liệu điện - An toàn điện 30         2 2  
40123 Mạch điện 1  45         3 3  
40062 Kỹ thuật điện tử 1 30         2 2  
40503 Đo lường và cảm biến 30  30   3 3  
40073 Điện tử công suất 45         3 3  
40084 Kỹ thuật số 30   60      4 4  
40092 Hệ thống điều khiển tự động 15    30     2 2  
40102 Kỹ thuật khí nén - Thủy lực 15  30   2 2  
35142 Cơ khí ứng dụng 15  30   2 2  
7.2.2. Kiến thức ngành 37 31  
40243 Đo lường và điều khiển bằng máy tính 30  30   3 3  
40324 Lập trình điều khiển 1 30   60    4 4  
40352 Ngôn ngữ lập trình 15   30     2 2  
40344 Vi xử lý - Vi điều khiển 30   60    4 4  
40532 Thực hành điện cơ bản     60   2 2  
40542 Thực hành điện tử 1     60   2 2 40062 
40921 Thực hành điện tử công suất     30   1 1 40073 
40572 Thực hành Máy điện - Điện tự động     60     2 2  
40203 Máy điện 45        3 3  
40653 Mạng và cung cấp điện  45         3 3  
40891 Thực hành Mạng và Cung cấp điện      30     1 1  
40661 Đồ án môn học 1 - Điện tự động         60 1 1  
40671 Đồ án môn học 2 - Điện tự động         60 1 1  
Chọn tự do (tích lũy tối thiểu 2 TC) 
40602 Tự động hóa công nghiệp 30     2 

 
2 
 

 
40682 Lập trình điều khiển 2 15  30   2  
40512 Chuyên đề truyền động điện 30     2  
40372 Robot 15  30   2  
7.2.3 Thực tập, Đồ án tốt nghiệp 13 8  
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7.2.3.1. Thực tập  3 3  
40993 Thực tập tốt nghiệp       135   3 3  
7.2.3.2. Đồ án tốt nghiệp 10 5  
40695 Đồ án tốt nghiệp         300 5 5  
Học phần thay thế Đồ án tốt nghiệp 
40362 Hệ thống SCADA 30        2 

5 
 

40312 Tự động hóa và bảo vệ rơle 30        2  
40851 Đồ án môn học 3 - Điện tự động     60 1  

Tổng cộng khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 75 64  
Số tín chỉ tổng cộng: 114 TC, số tín chỉ tích luỹ tối thiểu: 97 TC 

(*) Không tính vào tổng số TC 

      Ghi chú:  
LT  :  Lý thuyết      (tiết)  ĐA : Đồ án, khóa luận (giờ) 
TH1: Thực hành 1 (tiết)  TT : Thực tập               (giờ) 
TH2: Thực hành 2 (tiết)  TLTT : Tổng số TC tích lũy tối thiểu   
      MHP : Mã học phần 
TS: Tổng số TC của chương trình HPTQ : Học phần tiên quyết (mã học phần) 
- Học phần có dấu (+) là học phần học trước 

 
 8. Kế hoạch giảng dạy dự kiến (Xem Bảng - Sơ đồ đào tạo toàn khoá học)  

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình  
- Tổ chức thực hiện chương trình: Đảm bảo tính hệ thống và kết hợp mềm dẻo 

giữa các học phần. Nhằm định hướng ứng dụng nghề nghiệp, khi xây dựng từng học 
phần chú trọng đến rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tự học của sinh viên. 
Khi lập kế hoạch đào tạo cần xây dựng sao cho khi thực hiện lý thuyết đi đôi với thực 
hành. 

- Phương pháp giảng dạy: Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực,  kết hợp 
thực hành tại phòng thí nghiệm, tham quan thực tế tại các nhà máy, thực tập tại các cơ 
sở sản xuất, trong và ngoài tỉnh Tiền Giang. Chú trọng rèn luyện khả năng tự học, tự 
nghiên cứu của học sinh, sinh viên. 

 
                 
                      
 

                     HIỆU TRƯỞNG 
                             (đã ký) 
                       Ngô Tấn Lực 

  
 

 

 


