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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tư trình độ cao đăng 

đào tạo cho người học có năng lực cơ ban để phát triển toàn diện. Hình thành các 

năng lực chuyên môn như thiết kế, lập trình, lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 

máy sản xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản xuất tự động. Có kiến thức về công nghệ 

thông tin và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Có kiến thức về chính trị, 

văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

1.2. Mục tiêu cụ thê:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và an ninh quốc phòng phù họp với 

chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và báo vệ tô 

quốc;
- Kiến thức về chuyển động của vật thể, các quy luật chuyển động cùa vật thể dưới 

tác động của lực;
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Kiến thức về cấu tạo, hoạt động, quá trình thiết kế các chi tiết máy và máy trong 

ngành cơ khí; tính toán khả năng chịu lực của các chi tiết máy, các điều kiện và 

khả năng chịu lực và biến dạng;
Kiến thức cơ bản về dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành cơ 

khí; kiến thức về dụng cụ đo, phương pháp đo và cách xử lý kết quá đo;
Kiến thức cơ bản về phép chiếu, phương pháp biếu diễn vật thể, các quy tắc -  tiêu 
chuẩn nhà nước về bản vẽ và các loại bản vẽ dùng trong chuyên ngành;

Kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử. hoạt động của 

các mạch điện tử cơ bản;
Kiến thức về các quá trình diễn ra của hệ thống điện, khí nén, thúy lực.

Kiến thức thiết kế các hệ thống sản xuất vừa và nhỏ từ đó có thể đề ra nhiệm vụ 

bảo trì, bảo dưỡng;
Kiến thức về hệ thống truyền động điện trong các sản phẩm cơ điện tử cũng như 

hệ thống cơ điện tử bao gồm cả truyền động điện của cơ cấu chấp hành và điện tử 

công suất;
Kiến thức cơ bản về đo lường điện -  điện tử và thiết bị đo;

Kiến thức cơ bản về cách thức lập trình, tư duv lập trình, kv thuật lập trình sử 

dụng các ngôn ngữ lập trình;

Kiến thức cơ bản về robot công nghiệp, kỹ thuật lập trình điều khiển robot công 

nghiệp.
Kiến thức cơ bản về an toàn lao động, môi trường công nghiệp;

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ nãng cứng:
Có năng lực về kỳ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, báo trì máy và thiết bị và các thành 

phần trên dây chuyền sản xuất;

Vận dụng được các kiến thức về hệ thống sản xuất dựa trên nền tảng kỹ thuật khí 

nén, thủy lực, điện.
Vận dụng được các kiến thức về hệ thống kỹ thuật số, xử lý tin hiệu số cùng như 

lập trình các thiết bị dựa trên nền tảng kỹ thuật số;
Vận dụng được các kiến thức về xử lý tín hiệu cảm biến và điêu khiên các cơ cấu 

chấp hành trong hệ thống sản xuất tự động;

Lập trình được hoạt động của dâv chuyền sản xuất, robot công nghiệp mức độ cơ 

bàn.
Vận dụng được các kiến thức về công nghệ CAD/CAM-CNC. kỹ thuật tính toán, 

mô phỏng số;
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- Thực hiện các hoạt động trong các giai đoạn của thiết kế hệ thống (ý tưởng, thiết 

kế sơ bộ và thiết kế chi tiết);
- Minh họa việc chế tạo các chi tiết; việc lắp ráp các chi tiết thành những cụm chi 

tiết;
- Phân tách hệ thống thành các module thiết kế, tố chức của hệ thống; diễn giải 

được thuật toán (cấu trúc dữ liệu, kiểu điều khiển) và ngôn ngữ lập trình sử dụng;
- Triển khai, vận hành và báo trì hệ thống cơ điện tử tại các phân xưởng, xí nghiệp 

sản xuất.

■ Kỹ năng mềm:
- Thực hành viết mạch lạc và trôi chảy, biết cách viết các văn bàn kỳ thuật, văn bản 

chính và không chính thức, báo cáo;
- Kỹ năng chuẩn bị bài thuyết trình, sử dụng các hình thức giao tiếp khác nhau (tin 

nhắn, thư điện tử, trang web....);

- Kỹ năng vẽ phác thảo và vẽ, xây dựng bảng biếu, đồ thị, biểu đồ; phân tích các 

bản vẽ kỹ thuật;

■ về năng lực ngoại ngữ:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chi Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh

chuẩn đầu ra do Trường Cao đăng Công nghệ Thủ Đức tô chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc •*<

gia Hàn Quốc cấp. *
- Hoặc: Có chứng chi Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5; E

- Lưu ý: Đe được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phai tham gia học và 

được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đắng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sư dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 

thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.3. Yêu cầu về múc tự chù và trách nhiệm:

- Có khả năng tự học và làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiền ngành cơ điện tư. đúc kết kinh nghiệm đê hình thành kỹ năng 
tư duy, lập luận.
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- Hiều/giải thích các giai đoạn của việc thành lập nhóm và vòng đời của nhóm; xác 

định các vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhómmhận biết được các 
điểm mạnh và điêm yếu của nhóm;

- Xác định được các mục tiêu và công việc cần làm, đưa ra kế hoạch và tạo điều 
kiện cho các cuộc họp có hiệu quả;

- Xác định các nguyên tẳc của nhóm, các chiến lược cho sự phản hồi, đánh giá, và 

tự đánh giá; xác định các kỹ năng cho sự duy trì và phát triển nhóm, các kỹ năng 
cho sự phát triển cá nhân trong phạm vị nhóm.

- Thực hành làm việc trong nhiều loại nhóm khác nhau, thực hành sự hợp tác kỹ 

thuật với các thành viên trong nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, sinh viên có thể làm việc ở

các vị trí sau:

- Thiết kế, lắp ráp và lập trình điều khiển các máv sán xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền 

sản xuất tự động;
- Trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất, máy gia công cơ khí chính xác;

- Bảo trì, bảo dường hệ thống máy tự động, hệ thống và các bộ phận của dây chuyền 

sản xuất.

- Nhân viên chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp cung cấp thiết bị cơ điện 

tử.

2. KHỐI LƯỢNG KI ÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 32

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 81 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/dại cương: 19 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 62 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 32 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 49 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2.5 năm
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3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Khối lượng 
(tín chi)

Thòi lượng (giò)

TT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẢN

TỐ
N

G
 SỐ

LÝ TH
Ư

YÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TÔ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

A Các học phần chung/đạỉ cưong 19 11 8 435 160 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26
4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29
5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2 1 75 36 '39
6 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30 Ị
7 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

8 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

1 B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 62 21 41 1845 315 1530

I Hục phần CO' sỏ' 25 12 13 570 180 390
1 CSC123010 Nhập môn CNKT cơ điện tư 2 1 1 45 15 30
2 CSK130040 CAD cơ khí 3 1 2 75 15 60
3 CNK130100 CAD điện tư 3 1 2 75 15 60
4 CSK130060 Lập trình máy tính 3 1 2 75 15 60
5 CSC 102160 Dung sai 2 2 0 30 30 0_______
6 CSC123020 Cơ ứng dụng 2 1 1 45 15
7 CNC123010 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 2 1 1 45 15 30
8 CSC123040 Thiết bị điện tư 3 1 2 75 15 60
9 CSC123030 Kỹ thuật số 3 1 2 75 15 60

10 CSK123010 An toàn lao động và môi trường 
công nghiệp

2 2 0 30 30 0

II Học phần chuyên môn 37 9 28 1275 135 1140

II.l Học phần bắt buộc 35 8 27 1230 120 1110
1 CNC102300 Công nghệ CNC 2 1 1 45 15 30
2 CNC102310 Thực tập CNC 2 0 2 90 0 90
3 CNC123020 Vi điều khiển và ứng dụng 4 2 2 90 30 60
4 CNK130020 Lập trình PLC và ứng dụng 3 1 2 75 15 60
5 CNK130030 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 2 1 1 45 15 30
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Khối lượng 
(tín chỉ)

Thời lượng (giờ)
____

TT
MẢ HỌC 

PHÀN
TÊN HỌC PHẢN

TỎ
NG

 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TỎ
NG

 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

6 CNK130040 Công nghệ khí nén và thủy lực 3 1 2 75 15 60
7 CNK130110 Thiết bị cơ điện 3 1 2 75 15 60
8 CNC123030 Thiết kế hệ thống cơ điện tử 2 1 1 45 15 30
9 CNK130050 Thực tập gia công cơ khí 4 0 4 180 0 180

10 CNC123050 ĐAMH thiết kế hệ thống cơ điện 
tử 1 0 1 30 0 30

_______
11 TNC129030 Robot công nghiệp 2 0 2 90 0 90
12 TNC123050 Thực hành hệ thống MPS 2 0 2 90 0 90
13 TNC123010 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 300 0 300

11.2 Học phần tự chọn 2 1 1 45 15 30

1 CNC129080 Mạng truyền thông công nghiệp 2 1 1 45 15 30
2 CNK130090 CAD Cơ khí ứng dụng 2 1 1 45 15 30
3 CNK123010 Khí cụ diện -  Trang bị diện 9 1 1 45 15

Tổng cộng: 81 32 49 2280 475 1805
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

Giáo duc chính tri 
DCC100280 

(4,3,1)
L_______________ )

cưong Giáo duc chính tr i: Tên hoc phần

DCC100280: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT.TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

CADco khí 
CSK130040 

(3,1,2)

môn CAI) Co’ khí: Tên hoc phần

CSK130040: Mã học phần

(3,1,2): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT.TH)

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  Tư chon 1/3 hi)
/  CN KI 30090 ]
V  (2,1,1) )

môn

Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chon /tổng số IIP

CNK130090: Mã học phần
(2,1,1): Số tín chỉ của HP (tồng số, LT,TH)

1

-------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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HỌC KỲ I
Số tín chỉ: 8 LT, 9 TH

H Ọ C KỲ II
Số tín chi: 8 LT, 8 TH

s  > \ \
Giáo duc chính tri Giáo cỉuc thể chất 1

DCC100280 DCK100031
(4,3,1) (1,0,1)

V____________________J L -------- -------J

Nhân môn CNKT CĐT Tiếng Anh 1 B

CSC123010 NN KI 00040

(2,1,1) (2,1,1)
's_____________________/

(  \
Phán luât 

DCCIƠ0220 
(2,2,0)

V__________________/

CAD cơ khi 1
CSK130040 - -1

(3,1,2)

Cơ ứng dung 
CSC 123020 

(2,1, 1)

(------------ ------ > ỉrin hoc I
DCC100191 -

(3,1,2)
V_______________ /  1

Thiết bi dicn từ 
CSC 123040 

(3,1,2)

Dung sai 
CSC102160 

(2,2,0)

Lân trình máv tính 
c s  KI 30060 

(3,1,2)

CAD diên tử 
CN KI 30100 

(3,1,2)

-

KỸ thuât số 
CSC 123030 

(3,1,2) -



HỌC KỲ III
Số tín chỉ: 8 LT, 9 TH

HỌC KỲ IV
Số tín chỉ: 6 LT, 11 TH

HỌC KỲ V
Số tín chỉ: 2 LT, 12 TH

Giáo due thể chất 2 
DCK100032 

(1,0,1)

Giáo due OP&AN
>

DCC100290
(3,2,1)

V . )
/ —

Tiếng Anh 2
\

N IN c  100040
(3,2,1)

k__ y
-  -►

CS công nghê chế tao má>
CNC123010

(2, 1,1)

Công nghê CNC 
CNC102300 

(2,1,1)

Vi diêu khiên ửng dung 
CNC123020 

(4,2,2)

Thiết bi cơ diên 
CNK130110 

(3,1,2)

TT gia công CO' khí 
CN KI 30050 

(4,0,4)

Time tân CNC 
CNC102310 

(2,0,2)

DAMH thiết kế HT CĐT
CINC 123050

( 1,0,1)

KT đo luòng và earn biến Thiết kế hê thống CĐT
1

_______L _
: : 
1 ! Robot công nghiên

CNK130030 ---------------- ► CNC123030 1 -Ị-|V TỈNC129030
(2,1,1)

I
(2,1,1) ------------------: 1,

1 1 
1 '

(2,0,2)
1
1

Ü 11
CIN khí nén và thủv luc

1
1 LT PLC và ứng dung

1 I
rim e hành hê thống MP5

CN KI 30040 1 CNK130020 ---------------------->1 TỈNC123050
(3,1,2) (3,1,2) 111

(2,0,2)

r ime tâp tốt nghiệp 
TNC123010 

(5,0,5)

A TLD & M I C IN 
CSK123010 

(2,2,0)
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5. HƯỚNG DÀN THỤC HIỆN CHUÔNG TRÌNH:

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
phối họp với các Bộ/ngành tố chức xây dựng và ban hành đe áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xà hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 cua 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018 TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vói môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 cua 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hưóng dần xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt dộng ngoại khóa:
- Đẻ sinh viên có nhận thức đầy đu về nghề nghiệp danư theo học, nhà trường sẽ

bố trí tham quan, học tập. thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghịèp. 
khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp. \

- Đẻ giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội. tang
cường các kỹ năng mềm. sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa. thê thao, huấn 
luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức. /

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 

thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.
- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và sô lân 

được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của 
trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xct công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bới chương trình đào tạo. Điếm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5.5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thề chất được đánh giá 
đạt.
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Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

.5. Các chú ý khác (nếu có):
Tp.Hô Chỉ Minh, ngày 27 tháng 08 năm 201Jt 

KT.HIỆU TRƯỞNG

W&\'Q \

X C ỉ ỉ ờ o ừ c
V  V  S 4

ỉ l U DỪC / ỷ /
2  d y
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UỲ BAN NHẢN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

J Lnr; CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐÔ CAO ĐẲNGi

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngciy 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyển sinh:
■ Thời gian đào tạo:

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT c o  KHÍ
MECHANICAL ENGINEERING
TECHNOLOGY
6510201
Chính quy
THPT hoặc tương đương 
2,5 năm

■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp: Kỳ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục ticu chung:

- Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác -Lênin, đường lối chính sách của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nắm được cơ bán quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân;

- Có ý thức nghề nghiệp, kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc công nghiệp; 
có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá 
dân tộc;

- Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, 
đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất;

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng - An ninh, sẵn sàng thực hiện 
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc;

- Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ 
khí, cơ kỳ thuật;

- Lập được quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa các chi tiết cơ khí;
- Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: công nghệ chế tạo máy, 

công nghệ CAD/CAM -  CNC
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến tlìức:
- Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác -Lênin, đường lối chính sách của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.



- Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, thể thao và quốc phòng an ninh.
- Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ 

khí, cơ kỹ thuật, chi tiết máy...
- Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: Công nghệ chế tạo máy, 

công nghệ CAD/CAM -  CNC...
- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành 

cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt;
- Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 -  2245;
- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công;

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại 
dụng cụ đo cần thiết của nghề;

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai 
hòng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục;

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:
- Đọc hiểu được bản vẽ cơ khí và vẽ được các bản vẽ Cơ khí;

- Vận hành được các thiết bị cơ khí, thiết kế, gia công các chi tiết máy ở mức độ 
đơn giản.

- Lập được quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa các chi tiết cơ khí.

- Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để thực hiện 
các công việc liên quan tới Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các 
máy gia công cắt gọt của ngành;

- Vận hành, lập trình, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số
(CNC);

- Đảm nhiệm được các công việc về bảo trì, bảo dường thường xuyên các thiết bị 
cơ khí.

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bi, dụng cụ cắt cầm tay;
- Sư dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;
- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia

công;
- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có khả năng làm việc theo nhóm.

1.2.3. Yêu cầu về năng ỉ ực ngoại ngữ:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiêng Anh 
chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 
gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;
2



- Lưu ý: Đề được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

1.2.4. Yêu cầu về năng lực sử (lụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp Hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 
thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.5. Yêu cấu về mức tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng tự học và làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, 
đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.

- Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách 
nhiệm của các thành viên trong nhóm.

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.

- Thực hành làm việc trong nhiều loại môi trường khác nhau.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí, sinh viên có thể làm việc ở
các vị trí sau:
- Có khả năng làm việc tại các các cơ sở sản xuất cơ khí, các nhà máy sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực cơ khí.

- Kỹ thuật viên bảo trì, trực tiếp đứng máy, dây chuyền sản xuất hoặc có khả năng 
mở cơ sở sản xuất riêng.

- Có khả năng tự học, tự ứng dụng.
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học 

lân cận có cùng ngành).

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC;
- Số lượng học phần: 30
- Khối lượng kiến thức, kỳ năng toàn khóa học: 77 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 18 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 59 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 28 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 49 tín chỉ
- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH;

TT
MÃ HỌC 

PHẦN TÊN HỌC PHÀN Khối luọng 
(tín chỉ) Thòi lưọng (giờ)
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A Các học phần chung/đại cương 18 10 8 435 180 255

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4

5

DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2 1 75 36 39

6 NN KI 00040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

7 NNC100040 Tiếng Anh 2 2 1 1 75 30 45

8 DCC100191 Tin học 3 ĩ 2 75 15 60

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 59 18 41 1980 270 1710

I Học phần cơ sở 23 16 7 450 240 210

1.1 Học phần băt buộc 21 15 6 405 225 180

CSC 102170 Vẽ kỹ thuật 4 3 1 75 45 30

2

3

CSC 102190 Vật liệu cơ khí 2 2 0 30 30 0

CSC 102180 Co' học ứng dụng 2 2 0 30 30 0

4 CSC 101040 NL- CTM 2 1 1 45 15 30

5 CSC 102160 Dung sai 2 2 0 30 30 0

6 CSC 102200 Autocad 2 1 1 45 15 30

7 CNC102360 Công nghệ chế tạo máy 3 2 1 60 30 30

8 CNC102300 Công nghệ CNC 2 1 1 45 15 30

9 CNC102390 Khai triển hình gò 2 1 1 45 15 30

1.2 Học phần tự c lọn (chọn 1 trong 2 HP) 2 1 1 45 15 30

1 CNC102400 Vẽ thiết kế trên máy tính 2 1 1 45 15 30

2 CNC102410 Truyền động KN - TL trong máy 2 1 1 45 15 30
.
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công nhiệp

II Học phần chuyên môn 27 0 27 1215 0 1215

II.l Học phần bắt buộc 25 0 25 1125 0 1125

1 CNC102060 Thực tập nguội 2 0 2 90 0 90

2 CNC102150 Thực tập Gò - Hàn 2 0 2 90 0 90

3 CNC102224 Thực tập Cơ khí 1 4 0 4 180 0 180

4 CNC102225 Thực tập Cơ khí 2 4 0 4 180 0 180

5 CNC102226 Thực tập Cơ khí 3 4 0 4 180 0 180

6 CNC102024 Thực tập Cơ khí 4 3 0 3 135 0 135

7 CNC102420 Thực tập doanh nghiệp 4 0 4 180 0 180

8 CNC102310 Thực tập CNC 2 0 2 90 0 90

11.2 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 HP) 2 0 2 90 0 90

1 CNC102430 Thực tập hàn nâng cao 2 0 2 90 0 90

2 CNC102440 Thực tập CNC nâng cao 2 0 2 90 0 90

III Học phần tốt nghiệp 9 2 7 315 30 285

1 TNC102I30 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 225 0 225

2 TNC102091 Các phương pháp gia công đặc biệt 2 1 1 45 15 30

3 TNC102120 Thiết kế khuôn mẫu 2 1 1 45 15 30

s Ọ 8* 77 28 49 2415 450 1965
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4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

Giáo duc Chính trị
DCC100280

(4,3,1)

cương Giáo duc Chính tri: Tên hoc phần

DCC100280: Mã hoc phần

(4,3,1): Sổ tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành,nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kv thuât 
CSC 102170 

(4,3,1)

môn Vẽ kv thuât: Tên hoc phần 

CSC102170: Mã học phần 

(4,3,1): Số tín chi của HP (tổng số, LT.TH)

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  Tu'chon 1/2 hp 
(  CNC110040 ] 
V (3,3,0) }

môn

Tư chon 1/2 h.p: số HP tư chon /tổng số HP

CNC110Ọ40: Mà học phần
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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<

HỌC KỲ í
Số tín chỉ: 10 LT, 6TH

HỌC KỲ II 
Số tín chỉ: 7LT, 12TH

Giáo duc thể chất 1
DCK100031

(1,0,1)

HỌC KỲ III
Số tín chỉ: 3 LT, 14 TH

Dung sai 
CSC102160 

12,2,0)

Vê kỹ thuât 
CSC 102170 

(4,3,1)

Thuc tâp Cơ khí 1 
CNC102224 

(4,0,4)

Co hoc úng dung 
CSC102180 

(2,2,0)

NL- CTM 
CSC101040 

(2,1, 1)

Công nghê CNC 
CNC102300

íĩ ãAl

Thuc tâp DN 
CNC102420 

(4,0,4)

7

HỌC KỲ IV 
Số tín chỉ: 6LT, 8TH

HỌC KỲ V 
Số tín chỉ: 2LT, 9TH

G D O P-AN
DCC100290

(3,2,1) Tư chon 1 /2 HP 
I. TT hàn nâng cao 

CNC102430
2. TT CNC nâng cao 

CNC102440
(2,0,2)

1111111
*—► Tliuc tâp CNC 

CNC102310 
(2,0,2)

11

, Ẩ
Hoc phân tôt nghicp 

1. Thiết kc khuôn mẫu
Vât liêu CO’ khí 

CSC 102190
(2,2,0) -----► TNC102120 (2.1.1) 

2. Các phuoìig pháp 
gia công đăc biêt 

TNC 102091 (2,1,1)Thuc tâp Co khí 4 
CNC102024 

(3,03)
ItxtMM »MM * *JUK *. M *. -K̂tUUUKMMm» mmm

3.Thuc tâp tốt nghiêp 
TNC102130



5. HƯỚNG DẢN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối 

hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:
Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư sổ 1 1/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đổi với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 
9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông ’ tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
Đe sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.
Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên sinh cần tham gia các hoạt động văn hóa, 
thế thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:
Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.
Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thúc thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đúc.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: Sinh viên/học sinh được xét công nhận 
tốt nghiệp khi:
Tích lũv đu số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điếm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.
Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.
Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

í

)t

Tp.Hồ Chí Minh, ngàv 27 tháng 08 năm 2019 ¿Ư

Ị6T, HIÊU TRựỞNG .
ỊIẸƯ TRƯỞNG

%ạm iN gọc % iâĩfựệ
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UỶ BAN NHẨN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Ạ
ISO 9001:201$

CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưcmg trường Cao đăng Công nghệ Thu Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:

■ Tên tiếng Anh:

■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyến sinh:
■ Thòi gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN 
TỦ
ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
6510303 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tưo*ng đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:
- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, công 

nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật và 

công nghệ ứng với trình độ cao đẳng; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách 

nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ trong 

công tác người làm kỹ thuật Điện, điện tử.

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng về Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức để phát triển toàn diện về nhân 

cách và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực: Lắp đặt, vận hành bảo 

trì bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị Điện, điện tử; Thiết kế, thi công, vận hành, bảo 

trì bảo dưỡng và sửa chữa dây công trình điện dân dụng và công nghiệp đáp ứng 

yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:
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- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành của một kỹ sư thực hành để 

phục vụ cho công việc chuyên môn về lĩnh vực điện, điện tử;

- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, 

Truyền thông nhằm nghiên cứu, học tập chuyên sâu cũng như học lên trình độ cao 

hơn;

- Sử dụng các kiến thức chung về lý luận chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, 

giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh...để phục vụ cho công việc trong 

một xã hội hội nhập và phát triển.

1.2,2. Yêu cầu về kỹ năng:

■ Kỹ năng cứng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thực hành: Đồng hồ VOM chỉ thị kim, VOM 
chỉ thị số, Am-pe kế kẹp, Dao động ký, Các máy phát sóng âm tần, Máy quấn dây 
biến áp...

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành Điện, Điện tử, nhận diện và 
phân biệt chính xác các khí cụ điện, thiết bị điện... trên bản vẽ.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ Điện, điện tử để vẽ các bản vẽ kỹ thuật 
trong chuyên ngành Điện, điện tử.

- Thiết kế, thi công được các mạch điện thiết trí (nổi, ngầm); Thiết kế, thi công 
và vận hành được các đường truyền dẫn điện dân dụng và công nghiệp; Lắp đặt, 
vận hành được các thiết bị điện, thiết bị điện tử trong công nghiệp...

- Bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các hư hỏng của các thiết bị điện, thiết bị 
điện tử như máy phát điện, động cơ điện, tủ điều khiển, mạch điều khiển...

■ Kỹ năng mềm:

- Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ 
sinh môi trường và an toàn lao động trong các phân xưởng sản xuất, bảo trì - sửa 
chữa các hư hỏng của các thiết bị điện trong các nhà máy, khu công nghiệp.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

■ về năng lực ngoại ngữ:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh 
quốc tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng 
Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.



- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế 
Quốc gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

- Lưu ý: Đe được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:

- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ 
Thủ Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 
thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân. hiếu và chấp hành tốt chủ trưcmg 
đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và 
làm việc trong xã hội công nghiệp.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đồi yêu cầu công việc.

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao 
tiếp hiệu quả, khả năng hòa nhập, họp tác và làm việc theo nhóm và khả năng thích ứng 
trong môi trường hội nhập quốc tế.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành CNKT Điện, điện tử trình độ cao đẳng, sinh viên có thể 

làm việc ở các vị trí sau:

- Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty liên quan đến ngành 
điện;

- Tổ trưởng thi công sản xuất trong các công trình lắp đặt điện;

- Quản lý nhóm, phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất;

- Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị 
điện;

- Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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2. KHÓI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 38.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ (bao gồm GDTC và ANQP).

- Khối lượng các học phần chung/đại cưong: 21 tín chỉ.

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 62 tín chỉ.

- Khối lượng lý thuyết: 41 tín chỉ (602 giờ, tỉ lệ 28,7%); Thực hành, thực tập, thí 

nghiệm: 42 tín chỉ (1498 giờ, tỉ lệ 71,3%).

- Thời gian khóa học: 2,5 năm.

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẢN

Khối lượng 
(tín chỉ)

Thời luợng
(giờ)

TỎ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
Ư

YÉ
T

TH
Ụ

C
 H

ÀN
H

TỐ
NG

 S
Ớ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ụ

C
H

ÀN
H

A Các học phân chung/đại cương 21 13 8 465 182 283

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 1 2 75 15 60

7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

9 DCK100010 Kỹ năng giao tiếp 2 2 0 30 30 0

B
Các học phần chuyên môn ngành, 
nghề

62 28 34 1635 420 1215

I Học phần CO’ sở 16 11 5 315 165 150

1 CSC 111110 Nhập môn điện,điện tử; điện tứ 
truyền thông 2 1 1 45 15 30

2 CSC112020 Vật liệu điện 2 2 0 30 30 0

3 CSC111010 An toàn điện 2 2 0 30 30 0

4 CSC 111100 Điện tử cơ bàn 2 2 0 30 30 0

5 CSC111090 Lý thuyết mạch 2 1 1 45 15 30

6 CSC112050 Khí cụ điện 2 1 1 45 15 30
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TT
MÃ HỌC 

PHÀN
TÊN HỌC PHÀN

Khối lượng 
(tín chỉ)

Thời lượng
(giờ)

TỎ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ẾT

TH
ựC

H
À

N
H

TỎ
N

G
 S

Ó

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
H

ÀN
H

7 CSCl11070 Đo lường điện 2 1 1 45 15 30

8 CSC112110 Vẽ điện 2 1 1 45 15 30

II Học phần chuyên môn 46 17 29 1320 255 1065
II. 1 Học phần bắt buộc 35 14 21 960 210 750

1 CNC112180 Thực tập Điện từ cơ bản 2 0 2 90 0 90

2 CNC112230 Sửa chữa thiết bị điện -  điện từ 2 1 1 45 15 30
'ĩ3 CNC112260 Máy điện 2 1 1 45 15 30

4 CNC112160 Thực tập Điện cơ bản 2 0 2 90 0 90

5 CNC112280 Điện tử công suất -  ĐĐ 2 1 1 45 15 30

6 CSC112101 Vi mạch 2 1 1 45 15 30

7 CNK111010 Anh văn chuyên ngành 2 1 1 45 15 30

8 CNC111020 Kỹ thuật khí nén 2 1 1 45 15 30

9 CNC112020 Cung cấp điện 3 2 1 60 30 30

10 CNK111021 Năng lượng tái tạo 2 1 1 45 15 30

11 CSC112090 Truyền động điện 2 1 1 45 15 30

12 CNC112270 Trang bị điện 3 1 2 75 15 60

13 CNC1 13251 Thực tập Doanh Nghiệp 4 0 4 180 0 180

14 CNC112070 Đồ án môn học - ĐĐ 2 1 1 45 15 30

15 CNC112250 Điều khiển lập trình PLC 3 2 1 60 30 30

II.2 Học phần tốt nghiệp 9 2 7 315 30 285
1 TNC112110 Thực tập tốt nghiệp- ĐĐ 5 0 5 225 0 225

2 TNC112030/ Điều khiển lập trình PLC nâng cao 2 1 1 45 15 30

TNC112100 Thiết kế hệ thống điện phân phối 2 1 1 45 15 30

II.3 Học phần tự chọn 2 1 1 45 15 30
Sinh viên tự chọn 1 trong 3 học phần trong phẩn tự 
chọn sau:

1 CNC112080 Điều khiển tự động 2 1 1 45 15 30

2 CNC112090 Vi điều khiển -  ĐĐ 2 1 1 45 15 30

3 CNC112100 Kỹ thuật cảm biến 2 1 1 45 15 30

Tổng cộng: 83 41 42 2100 610 1490
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

Chính tri 
DCC100130 

(5,4,1)

cương
Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât úng dung 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ kỹ thuât ứng dung: Tên hoc nhẩn 

CSC102020: Mã học phần 

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

r Tu chon 1/3 hp
CNC110040 1

(3,3,0) J

môn

Tư chon 1/3 h.n: số HP tư chon /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần 
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

---------► Điều kiện tiên quyết

____ Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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H K 1 -1 5 T C H K 2 -1 6 T C  H K H È 1 -0 T C  H K 3 -1 6 T C HK4 -  17TC HK HÈ 2 -  4TC HK5 -  15TC

(  GGD chinh trị \
Ị DCC100280 ]
V (4.3.1) J

(
Giáo dục N, 
thế chất 2 \

DCK100032 J

liáÉ yPháp luật
DCC100220

(2 .2.0)

Đo lường điện 
CSC111070 

( 2.1.1)

Lý thuyết mạch
CSC111090

( 2 .1 .1)

Vât liêu điện 
CSC112020 

( 2.2.0)
—  I

An toàn điện
CSC111010

(2.2.0)

Tin học
DCC100191

(3.1.2) l _

Tiếng Anh 1B
NNK100040

(2 .1 . 1)

ị  Kỹ năng giao tiếp\
DCK100010

V (2.2.0)

Cung cấp điện
CNC112020

Tiếng Anh 2
- H  NNC100040 

(3.2.1)

Anh văn chuyên 
ngành 

CNK111010 
(2.1.1)

GD QP-AN
DCC100290

(3.2.1)

Chọn 1 trong 3 học phần sau:

1. Vi điều khiến 
CNC112090 (2.1.1)

2. Điều khiển tự động

Sửa chữa thiết bị 
điện - điện tử 

CNC112230 
( 2 .1 .1 )

1 1 CNC112080 (2.1.1) 1 Thiết kê hệ thống
Vẽ điện 1 \  3. Kỹ thuật cảm biến Ị điện phân phối

CSC112110 TNC112100
(2.1.1)

^ ^  1
(2.1.1)

1 Khí cụ điện

1 ^

1
(2.1.1)

----- ►

Vi mạch 
CSC112101 

(2 .1. 1)

Trang bị điện
CNC112270

(3.1.2)

Đô án môn học 
CNC112340 

(2.1.1)

Kỹ thuật khí nén 
CNC111020 

(2 .1. 1)

Điều khiến lập 
trình PLC 

CNC112250 
(3.2.1)

Điều khiển lập 
trình PLC nâng cao 

TNC112030 
( 2 .1.1)

Thực tập điện cơ 
bản

CNC112160
( 2 .0 .2 )

l _ Máy điện 
CNC112260 

(2.1.1)

Truyền động điện 
CSC112090 

(2.1.1)
TT Doanh nghiệp 

(CNC113251)

Năng lượng tái 
tạo

CNK111021
( 2 . 1.1)

Nhập môn ĐĐ-ĐT, 
ĐT-TT, DCN, DTCN

Điện tử cơ bản
CSC111100

(2.2.0)

Thực tập điện từ 
cơ bản

Điện tử công suất 
CN C112300 

(2.1.1)

(4.0.4)
1 Thực tập tốt

nghiệp
CSC111080

(2.1.1)
CNC112180

(2.0.2)
TNC112110

(5.0.5)
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5. HƯỚNG DÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bẳt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp
với các Bộ/ngành tồ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giảo dục quắc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương trình 
môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đoi với môn học Giáo dục thế chất: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chỉnh trị: Thực hiện theo chương trình mồn học được 
ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố 
trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, 
khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Đe giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, 
huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tồ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiềm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiếm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình thức 
kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và sổ lần được 
dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của trường 
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:
8



- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm trung 
bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thế chất được đánh giá đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuấn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):
- Kiến thức và kỹ năng an toàn lao động phải được giảng dạy tại tất cả các môn học 

(lồng ghép trong quá trình đào tạo);

- Số giờ dành cho kiểm tra kết thúc học phần chưa được tính vào thời gian của từng 

học phần nên khi xây dựng kế hoạch toàn khoá và tiến độ năm học cần cộng thêm thời 

gian dành cho "kiểm tra, thi".
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do -  Hạnh phúc

ệ-

ISO 9001:2315

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưcmg trường Cao đăng Công nghệ Thu Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:

■ Tên tiếng Anh:

■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tưọng tuyển sinh:
■ Thời gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

CÔNG NGHỆ Kĩ THUẬT ĐIỆN TỬ, 
TRUYỀN THỒNG
ELECTRONIC,TELECOMMUNICATION
ENGINEERING
6510312
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tưong đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cửu khoa học, công 

nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cẩu phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh và hội nnập quốc tế.

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ ứng với trình độ cao đẳng; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và 

trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ 

trong công tác người làm kỹ thuật Điện tử, Truyền thông.

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng về Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền 

thông. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức để phát triển toàn diện về 

nhân cách và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực: Lắp đặt, vận 

hành bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử, điện tử viễn thông; Thiết kế, 

thi công, vận hành, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa công trình có sử dụng điện tử, 

điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và 

ngoài nước.
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1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:
- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành của một kỹ sư thực hành để 

phục vụ cho công việc chuyên môn về lĩnh vực điện, điện tử.

- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, 
Truyền thông nhằm nghiên cứu, học tập chuyên sâu cũng như học lên trình độ cao 
hơn.

- Sử dụng các kiến thức chung về lý luận chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, giáo 

dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh...để phục vụ cho công việc trong một xã hội 

hội nhập và phát triển.

1.2.2Yêu cầu về kỹ năng:
■ Kỹ năng cứng:

- Sử dụng thành thạo và an toàn các dụng cụ đo và dụng cụ cầm tay ngành 
trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

- Sơ cứu được người bị tai nạn điện giật;

- Đọc được các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực Công 
nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

- Nhận diện và phân biệt chính xác các thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ 
thuật Điện tử, Truyền thông;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ 
Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

- Thiết kế, thi công, vận hành được các hệ thống trong lĩnh vực Công nghệ 
Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

- Duy tu, bảo dưỡng, tìm nguyên nhân hư hỏng, sửa chữa và thay thế các 
thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông.

■ Kỹ năng mềm:

- Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp;

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;

- Có thể tiếp cận và tự điều chỉnh thích nghi với các môi trường làm việc 
khác nhau; hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi trường làm việc 
đa văn hóa; tự tìm tòi, học hỏi để trau dồi, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm 
chuyên môn.

■ về năng lực ngoại ngữ’:
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- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh 
quốc tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng 
Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế 
Quốc gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

- Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra 
do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:

Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công 
nghệ Thủ Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo 
quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.3 Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, thực hiện đẩy 

đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, hiểu và chấp hành tốt chủ trương đường lối 
của Đảng. Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và 
làm việc trong xã hội công nghiệp.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đối yêu cầu công việc.

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao 
tiếp hiệu quả, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm và khả năng thích ứng 
trong môi trường hội nhập quốc tế.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông trình độ cao 

đẳng, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau:
- Kỹ sư thực hành ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông bảo trì trong 

các phân xưởng, nhà máy, công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kỹ thuật điện, điện tử thi công, vận hành máy sản xuất 
trong các công trình chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

- Quản lý nhóm, dây chuyền, phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất liên quan 
đến ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

- Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị trong 
lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

- Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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2. KHÓI LƯỢNG KI ÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 33 (36 nếu bao gồm các học phần tự chọn);

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ (bao gồm GDTC và 

ANQP);

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 21 tín chỉ;

- Khổi lượng các học phần chuyên môn: 62 tín chỉ;

- Khối lượng lý thuyết: 39 tín chỉ (572 giờ, tỉ lệ 27%); Thực hành, thực tập, thí 

nghiệm: 44 tín chỉ (1426 giờ, tỉ lệ 73%);

- Thời gian khóa học: 2,5 năm.

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MẢ MÔN 
HỌC TÊN MÔN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ) Thời lưọng (giờ)

TỐ
N

G
 SÓ

LÝ
 TH

U
Y

ẾT

T
H

ựC
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 SỐ

LÝ
 TH

Ư
Y

ÉT

TH
Ự

C
 H

À
N

H

A Các môn học chung 21 13 8 465 190 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

9 DCK100010 Kỹ năne; giao tiếp 2 2 0 30 30 0
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TT MÃ MÔN 
HỌC TÊN MỒN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ) Thời lưọng (giờ)

TỐ
N

G
 SỐ

LÝ TH
U

Y
ÉT

T
H

ựC
 H

ÀNH

TỎ
N

G
 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

B Các inôn liọc chuyên môn ngành, 
nghề 62 26 36 1635 390 1245

I Môn học CO’ s ở 20 12 8 420 180 240

1 CSC111110

Nhập môn điện, điện 
tử; Điện tử truyền 
thông; Điện công 
nghiệp; Điện tử công 
nghiệp

2 1 1 45 15 30

2 CSC 111010 An toàn điện 2 2 0 30 30 0

3 CSC111090 Lý thuyết mạch 2 1 1 45 15 30

4 CSC 113080 Kỹ thuật số 4 2 2 90 30 60

5 CSC111100 Điện tử cơ bản 2 2 0 30 30 0

6 CSC111070 Đo lường điện 2 1 1 45 15 30

7 CSC 113061 CAD Điện tử 2 1 1 45 15 30

8 CSC113050 Cấu trúc máy tính 2 1 1 45 15 30

9 CNC111011 Cơ sở lập trình Vi 
điều khiển 2 1 1 45 15 30

II Môn học chuyên môn 31 11 20 855 165 690

1 CSC 113070 Vi điều khiển 4 2 2 90 30 60

2 CNC113160 Tổng đài điện tử 3 1 2 75 15 60

3 CNC113180 Thông tin quang 3 1 2 75 15 60

4 CNC113190 Truyền sóng và anten 3 1 2 75 15 60

5 CNC113200 Truyền số liệu 3 1 2 75 15 60

6 CNC113170 Thiết bị viễn thông 
đầu cuối 3 1 2 75 15 60

5



TT MẢ MÔN 
HỌC TÊN MÔN HỌC

Khối lưọìig 
(tín chỉ) Thòi lượng (giờ)

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ự

C
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 SÓ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ụ C H

ÀNH

7 CNC113060 Thông tin di động 2 2 0 30 30 0

8 CNC113070 Đồ án môn học ĐT 2 1 1 45 15 30

9 CNC112180 Thực tập điện tử cơ 
bản 2 0 2 90 0 90

10 CNC113141 Thực tập Doanh 
Nghiệp 4 0 4 180 0 180

11 CNK111010 Anh văn chuyên 
ngành 2 1 1 45 15 30

III Môn học tốt nghiệp 9 2 7 315 30 285

1 TNC113011 Thực tập tốt nghiệp- 
TT 5 0 5 225 0 225

2 TNC113060 Vi điều khiển nâng 
cao 2 1 1 45 15 30

3 TNC113070 Mạng viễn thông 2 1 1 45 15 30

VI Môn học tự chọn (SV chọn 1 trong 3 
môn) 2 1 1 45 15 30

1 CNC113210 Đo luờng và điều 
khiển bằng máy tính 2 1 1 45 15 30

2 CNC113220 Hệ thống viễn thông 2 1 1 45 15 30

3 CNC113230 Thông tin vệ tinh 2 1 1 45 15 30

Tổng cộng: 83 39 44 2100 580 1520
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

(  \
Chính tri 

DCC100130
(5,4,1)

cương Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât úng dung 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ kỹ thuât ÚT12 dune: Tên hoc nhẩn 

CSC102020: Mã học phần 

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần tự chọn

[  Tu-chọn 1/3 hi)
Ị  CNCl 10040 \
V (3,3,0) J

Tư chon 1/3 h.n: số HP tư chon /tổne số HP

CNC110040: Mã học phần
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:

ìN
' 4

Ả
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sơ  ĐỒ TIÊN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHÂN
H K l  -  1 7 T C  H K 2  -  1 6 T C  HK H È 1 -  O TC  H K 3  -  1 6 T C  H K 4  -  1 6 T C  HK HỀ 2 -  4 T C  H K 5  -  1 3 T C
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4. HƯỚNG DẤN THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bát buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
họp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành đề áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giảo dục quốc phòng và An nính: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đổi với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đổi với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kem theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Đẻ sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Đe giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thề 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tồ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiềm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
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5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuấn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác:
- Kiến thức và kỹ năng an toàn lao động phải được giảng dạy tại tất cả các môn 

học (lồng ghép trong quá trình đào tạo);

- Số giờ dành cho kiểm tra kết thúc học phần chưa được tính vào thời gian của 

từng học phần nên khi xây dựng kế hoạch toàn khoá và tiến độ năm học cần cộng 

thêm thời gian dành cho "kiểm tra, thi".
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UỶ BAN NHÂN DÃN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

ISO  9 0 0 1 :2 0 0 8

T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ- ĐT ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đãng Công nghệ Thủ Đức.)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:

■ Tên tiếng Anh:

■ Mà ngành, nghề:

■ Hình thức đào tạo:

■ Đối tượng tuyến sinh:

CỒNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIÈU KHIẾN VÀ 
Tự ĐỘNG IIồA

AUTOMOTIVE ENGINEERING

6510305

Chính quy

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thòi gian đào tạo: 2.5 năm

Danh hiệu sau khi tốt nghiệp: Kỹ su thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa trình 

độ cao đắng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ ban để phát triển toàn 

diện. Hình thành các năng lực chuyên môn như thiết kế, lập trình, lắp đặt, vận hành, 

bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển trong các dây chuyền sản suất. Có kiến 

thức về công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Có 

kiến thức về chính trị và pháp luật đáp ứng yêu cầu xã hội thuộc lĩnh vực chuyên 

môn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến tlìirc:
- Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và an ninh quốc phòng phù họp với 

chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc;
2



Có hiểu biết về các phần mềm thiết kế điện, điện tử.

Kiến thức về các loại mạch điện và phương pháp giải tích mạch điện:

Kiến thức về kết cấu, nguyên lý làm việc, quan hệ điện từ trong máy điện:

Kiến thức về cấu tạo, hoạt động của các loại khí cụ điện;

Kiến thức về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động, các phương 

pháp xây dựng mô hình hóa của thệ thống điều khiển tự động;

Kiến thức cơ bản về phép chiếu, phương pháp biểu diễn vật thể, các quy tắc -  tiêu 

chuân nhà nước vê bản vẽ và các loại bản vẽ dùng trong chuyên ngành;

Có kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử. hoạt động 

của các mạch điện tử cơ bản;

Kiến thức về các phần tử của thiết bị điện, diện tử. khí nén. bộ biến tần, các mạch 

điều khiển có tiếp điểm, điều khiển bộ biến tần, điều khiển các máy công cụ;

Có kiến thức cơ bản về đo lường điện -  điện tử và thiết bị đo:

Có kiến thức cơ bản về cách thức lập trình, tư duy lập trình, kỹ thuật lập trình sử 

dụng ngôn ngữ lập trình;

Kiến thức cơ bản về an toàn lao động, môi trường công nghiệp.

Kiến thức về kỹ thuật sửa chữa, báo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị điều khiển 

công nghiệp;

Kiến thức về vẽ sơ đồ nguyên lý, bố trí, lắp đặt và vận hành được các tủ bảng 

điện;

Kiến thức về hệ thống san xuất dựa trên nền tang kỹ thuật khí nén. thủy lực. diện. 

Kiến thức về các quá trình diễn ra của hệ thống diện, khí nén, thủy lực. Kiến thức 

thiết kế các hệ thống san xuất vừa và nhỏ từ đó có thê đề ra nhiệm vụ bảo trì, bao 

dường;

Kiến thức về hệ thống kỹ thuật số, xử lý tin hiệu số cũng như lập trình các thiết bị 

dựa trên nền tảng kỹ thuật số;

Kiến thức về xây dựng thuật toán điều khiển, mô phỏng hệ thống điều khiển tự

động;

Kiến thức về cấu trúc, hệ thống, phương pháp giao tiếp giũa máy tính với các thiết 

bị ngoại vi được dùng trong lĩnh vực đo lường, giám sát và điều khiển tự động; 

Kiến thức về các thành phần của thệ thống thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát 

trong hệ thống tự động hóa; hệ thống các thiết bị chấp hành: các thiết bị vào ra đầu

cuối từ xa.



Kiến thức cơ bản về an toàn lao động, môi tnrờng công nghiệp:

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỳ năng cứng:

Có năng lực về sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị điều khiển công 

nghiệp;

Vẽ sơ đồ nguyên lý, bố trí, lắp đặt và vận hành được các tủ bảng điện;

Vận dụng được kiến thức về hệ thống sản xuất dựa trên nền tảng kỹ thuật khí nén. 

thuy lực, điện;

Vận dụng được kiến thức về hệ thống kỹ thuật số. xử lý tin hiệu số cũng như lập 

trình các thiết bị dựa trên nền táng kỹ thuật số;

Vận dụng các kiến thức về cấu trúc, hệ thống, phương pháp giao tiếp giừa máy 

tính với các thiết bị ngoại vi được vào trong lĩnh vực đo lường, giám sát và diều 

khiển tự động;

Phân tích được thành phần của thệ thống thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát 

trong hệ thống tự động hóa

Vận dụng được các kiến thức điều khiển tự động vào việc lập trình, thiết kế hệ 

thống điều khiển.

Triên khai, vận hành và bảo trì hệ thống báng tủ điện tại các phân xưởng, xí 

nghiệp sán xuất.

Kỹ năng mềm:

Thực hành viết mạch lạc và trôi chảy, biết cách viết các văn bản kỹ thuật, văn bán 

chính và không chính thức, báo cáo;

Kỹ năng chuẩn bị bài thuyết trình, sử dụng các hình thức giao tiếp khác nhau (tin 

nhắn, thư điện tử, trang web,...);

Kỹ năng vẽ phác thảo và vẽ, xây dựng bảng biểu, đồ thị, biểu đồ; phân tích các 

ban vẽ kỹ thuật;

Ve năng lực ngoại ngữ:
Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chi Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh 

chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.



- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 
gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

- Lưu ý: Đe được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tồ chức, sinh viên phai tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 

thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng tự học và làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn ngành cơ điện tử, đúc kết kinh nghiệm đề hình thành kỹ năng 

tư duy, lập luận.

- Hiểu/giải thích các giai đoạn của việc thành lập nhóm và vòng đời của nhóm; xác 

định các vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhómmhận biết được các 

điểm mạnh và điểm yếu của nhóm;

- Xác định được các mục tiêu và công việc cần làm, đưa ra kế hoạch và tạo điều 

kiện cho các cuộc họp có hiệu quả;

- Xác định các nguyên tắc của nhóm, các chiến lược cho sự phản hồi, đánh giá, và 

tự đánh giá; xác định các kỹ năng cho sự duy trì và phát triển nhỏm, các kỹ năng 

cho sự phát triển cá nhân trong phạm vị nhóm.

- Thực hành làm việc trong nhiều loại nhóm khác nhau, thực hành sự hợp tác kỹ 

thuật với các thành viên trong nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiên và tự độne hóa, sinh viên có

thể làm việc ở các vị trí sau:

- Thiết kế, lắp ráp và lập trình điều khiển các hệ thống điều khiển của các máy sản 

xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản xuất tự động;

- Trực tiếp vận hành, giám sát hoạt động dây chuyền sản xuất tự động;
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- Bảo trì, bảo dường hệ thống điện, khí nén các bộ phận của dây chuyền sản xuất 

hoặc trong cả hệ thống.

- Nhân viên chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động 

hóa.

2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 31

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chì

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 64 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 30 tín chỉ; Thực hành, thực tập. thí nghiệm: 53 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2.5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
MÃ HỌC 

PHẢN TÊN HỌC PHẢN

,
Khối lượng 

(tín ch ĩ) Thời lượng (giò)

TỐ
N

G
 SỐ

LÝ
 T

H
U

Y
Ế

T

T
H

Ụ
C

 H
À

N
H

TÒ
N

G
 SỐ

LÝ
 T

H
U

Y
Ế

T

TH
Ự

C
 H

À
N

H

A Các học phần chung/đại cương 19 11 8 435 160
• '

275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 ỉ 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
3 DCK100031 Giáo dục thề chất 1 1 0 1 30 4 26
4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 ~ 2 9

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2 1 75 36 39
6 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30
7 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45
8 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 64 19 45 1995 285 1710

I Học phần cơ sở 26 11 15 615 165 450

1 CSC 129010 Nhập môn CNKT điều khiển và 
tự động hóa 2 1 1 45 15

_______

30

2 CSK130040 CAD Cơ khí 3 1 2 75 15 60
3 CSK129010 Điện kv thuật 2 ỉ 1 45 15 30
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TT
MÃ HỌC 

PHẦN TÊN HỌC PHẦN

Khối lượng 
(tín ch ĩ) Thòi luọng (giờ)

T
Ô

N
G

 SỐ

LÝ
 T

H
U

Y
É

T

T
H

Ụ
C

 H
À

N
H

TỒ
N

G
 SỐ

LÝ
 T

H
U

Y
Ế

T

TH
Ụ

C
 H

À
N

H

4 CSK129020 Máy điện 2 1 1 45 15 30
5 CSK130060 Lập trình máy tính 3 1 2 75 15 60
6 CSC123040 Thiết bị điện tử 3 1 2 75 15 60
7 CNC129060 CAD điện 3 1 2 75 15 60
8 CNK130100 CAD điện tử 3 1 2 75 15 60
9 CSC123030 Kỹ thuật số 3 1 2 75 15 60

10 CSK123010 An toàn lao động và môi trường 
công nghiệp

9 2 0 30 30 0

II Học phần chuyên môn 38 8 30 1380 120 1260

II. 1 Học phần bắt buộc 36 7 29 1335 105 1230
1 CNK130150 Khí cụ điện - Trang bị điện 3 1 2 75 15 60
2 CNC129010 Lý thuyết điều khiển tự động 2 1 1 45 15 30
3 CNC123020 Vi điêu khiển và ứng dụng 4 2 2 90 30 60
4 CNK130020 Lập trình PLC và ứng dụng 3 1 2 75 15 60
5 CNK130030 Kỳ thuật đo lường và cảm biến 2 1 1 45 15 30 .
6 CNK130040 Công nghệ khí nén và thủy lực 3 1 2 75 15 60

7 CNK130180
Thực tập vận hành bảo dường hệ 
thống thiết bị điều khiển công
nghiệp

2 0 2 90 0 90

8 CNC129070 Thực tập đo lường điêu khiển và 
giám sát 4 0 4 180 0 180

9 CNK130170 Thực tập lắp đặt hệ thống thiết bị 
điều khiển công nghiệp 4 0 4 180 0 180

10 TNC129010 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 300 0 300

11 TNC129070 Thực hiện dự án điều khiển và tự
động hóa

2 0 2 90 0 90

12 INC 129060 Thực tập hệ thống SCADA 2 0 2 90 0 " 9 0

11.2 Học phần tự chọn 2 1 1 45 15 30

1 CNK130090 CAD cơ khí ứng dụng 2 1 1 45 15 30
2 CNC129050 MatLab trong tự động 2 1 1 45 15 30
3 CNC129080 Mạng truyền thông công nghiệp 2 1 1 45 15 30

Tổng cộng: 83 30 53 2430 445 1985 Ị
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TIÉN TRÌNII ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các inôn học chung/đạỉ 

(
Phán luât 

D CC100220 
(2,2,0)

cương Phán luât: Tên hoc nhẩn

DCC100220: Mã học phần

(2,2,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

CAL) C O ' khí 
CSK130040 

(3,1,2)

môn CAI) Cơ khí: Tên hoc phần 

CSK130040: Mã học phần 

(3,1,2): Số tín chi của HP (tổng số, LT,TH)

các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

/  Tir chon 1/3 hn \  
CN KI 30090 \

(2,1,1) J

nôn

Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chon /tổng số HP

CNK130090: Mă học phần
(2,1,1): Số tín chỉ của HP (tồng số, LT.TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

- - - - - Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:



HỌC KỲ I
Số tín chỉ: 9 LT, 10 TH

H Ọ C  K Ỹ  II
Số tín chỉ: 7 LT, 10 TH

H Ọ C K S  III
Số tín chí: 6 LT, 11 TH

Giáo duc chính tri
>

DCC100280
(4,3,1)

/

Phán lu át 
DCC100220 

(2,2,0)

Tiếng Anh 1 B
NNK100040

(2,1,1)

CAD co khí 
C SK 130040 

(3,1,2)

Giáo (luc thể chắt 1 
I)C KI 00031 

( 1,0,1)

Giáo (lnc thê chất 2 
DC KI 00032 

( 1,0, 1)

Điên kv thuât Khí cu điên - TBĐ 
CNK130150

1
1 CAI) điên

CSK129010
---

1----- ►
--------- ► CNC129060

(2,1,1) 1
1

(3,1,2) " ~I
(3,1,2)

Máv điên 
C SK 129020 

(2,1,1)

L I điều khiển tu đông
CNC129010

(2, 1,1)

T Ị  V H  B D  H 1 T B  Đ K  
công nghiên 
(  N KI30180 

(2,0,2)

/ -----------------------------------N
Tin học Lân trình  máv tính ------►

1

Vi diều khiển úng dung
DCC100191

(3,1,2)
V  J

C SK 130060 
(3,1,2)

CMC! 23020 
(4,2,2)

1 ì 
1 1

Thiết hi (tiên tử CA í) điên tu
1 1 
1 1 KT đo lường & cảm biếr

CSC 123040 ---------► CN KI 30100
1 1

CN KI 30030
(3,1,2) 1

1
(3,1,2) 1 1 

1 1 
1 1

(2,1,1)

NM CNKT ĐK&TĐH
1
1 KỸ thuât số

i i 
1 1 CN khí nén và thủv lưc

CSC 129010 CSC123030 1 CNK130040
(2,1,1) (3,1,2) (3,1,2)
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HỌC KỲ IV
Số tín chỉ: 6 LT, 13 TH

HỌC KỲ V
Số tín chỉ: 2 LT, 9 TH

/ —
Tiếng Anh 2 
NNCI00020

>

(3,2,1)
L - /
r

Giáo duc ỌP&AN
>

DCC100290
(3,2,1)

TH du án DK&TDH 
TNC129070 

(2,0,2)

TT LĐ HTTB ĐK CN
I
1

CN KI 30170 
(4,0,4)

Thưc tân đo luôn« điều
I

-  -ầ 
- - »

khiển và giám sát 
CNC129070 1

1
(4,0,4) 1

1
1
1

-  -►
LT PLC và ứng dung 

CN KI 30020

1
1

(3,1,2)

Thuc tân tốt nghiên 
TNC129010 

(5,0,5)

A I 1.0 và M I C.N
CSK 123010

(2,2,0)

TH HT SCAOA 
TNC129060 

(2,0,2)



4. HƯỚNG DẤN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bat buộc do Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội
phối họp vói các Bộ/ngành tố chức xây dựng và ban hành để áp dụng thục
hiện:
- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 

trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thế chát: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngàv 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thươne binh và Xã hội.

- Đối vói môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đồi với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt dộng ngoại khóa:
- Đê sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ

bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệm 
khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp. \

- Đe giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội. tăng>5
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, huấrỆ j 
luyện kỹ năng... do nhà trường tồ chức. y /

5.3. HưcVng dẫn tổ chức kiếm tra, thi kết thúc môn học: '

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiếm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của 
trường Cao đắng Công nghệ Thu Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:
- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điềm 

trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.
- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 

đạt.
- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra cua chuyên ngành đào tạo theo quy định.
5.5. Các chú ý khác (nếu có):

Tp.Hồ Chỉ Minh, ngày 27 thảng 08 năm 2019 

Iffi HIỆU TRƯỞNG ¿ ¿£ 1 ^

tylỷọc(ẽư̂ n̂
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UÝ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỦ'C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự đo -  Hạnh phúc

ISO 9001 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:

■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyển sinh:
■ Thời gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ỒTÔ
AUTOMOTIVE, TRACTOR
ENGINEERING
6510202
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực cơ khí ôtô có phẩm chất chính trị, đạo đức, có 

kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực tự nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học kỹ thuật và công nghệ ứng với trình độ cao đẳng, có năng lực Tiếng Anh, có 

sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi 

trường làm việc trong nước và khu vực.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác -Lênin, đường lối chính sách của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh .

- Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc phòng an ninh.

- Trình bày được những nội dung cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, an toàn lao động, 

AutoCAD 2D, kiến thức nhập môn ô tô.

- Có kiến thức về cấu tạo nguyên lý động cơ đốt trong, kết cấu khung gầm ô tô, các 

hệ thống điện ô tô, điện lạnh trên ôtô, thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô , ...

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

■ Kỹ năng cứng:
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Lập kê hoạch, kiểm tra, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn, tiến hành các bước cần 

thiết để thực hiện một công việc sửa chữa ô tồ.

Giám sát kiểm tra các thông số kỹ thuật, sửa chữa, lắp ráp.

Sử dụng được các trang thiết bị đo kiểm trong chuyên ngành ô tô.

Có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa ô tô, làm 

việc ở các phân xưởng, trạm bảo dưỡng, nghiên cứu cải tiến, phát triển trang thiết 

bị kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.

Kỹ năng mềm:

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.

Lập kế hoạch và giải quyết vấn đề 

về năng lực ngoại ngữ

Có chứng chỉ 'Liếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh 

chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 

gia Hàn Quốc cấp.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 

được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

Năng lực sử dụng công nghệ thông tin:

Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 

thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

1.2.3. Yêu càu về mức tự chủ và trách nhiệm:

Có tác phong công nehiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, 

sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc.

Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứne sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước.

Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm với công việc.
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1.3. Vị trí làm sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp, sửa chữa tại các 

cơ sở ô tô, cơ quan quản lý Nhà Nước có liên quan đến ngành cồng nghệ kỹ thuật ô 

tô, các cơ sở đào tạo, dạy nghề, văn phòng đại diện và kinh doanh ô tô.

2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 26.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 85 tín chỉ.

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ.

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 66 tín chỉ.

- Khối lượng lý thuyết: 44 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 41 tín chỉ.

- Thời gian khóa học: 2,5 năm.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
MÃ HỌC 
PHẦN

TÊN HỌC PHÀN

Khối lượng 
(tín chỉ)

Thời lượng (giờ)

T
Ố

N
G

 SỐ

L
Y

T
H

U
Y

Ế
T

T
H

Ư
C•

H
À

N
H

T
Ỏ

N
G

 SỐ

L
Ý

T
H

U
Y

É
T

T
H

Ụ
C

H
À

N
H

A
■s

Các học phân chung/đại cưong 19 11 8 435 160 275

1.1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

1.2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

1.3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

1.4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

1.5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh 3 2 1 75 36 39

1.6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

1.7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

1.8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 66 33 33 1590 495 1095

I Học phần cơ sở 12 9 3 225 135 90

1.1 CSC 114070 Nhập môn CNKT ôtô 2 1 1 45 15 30



1.2 CSC102150 Vẽ kỹ thuật 3 2 1 60 30 30

1.3 CSC114060 AutoCAD 3 2 1 60 30 30

1.4 CSC 114040 An toàn lao động trong ô tô 2 2 0 30 30 0

1.5 CSC114080 Bảo dưỡng ô tô 2 2 0 30 30 0

II Học phần chuyên môn 41 15 26 1050 225 825

2.1 CNC114131 Động cơ xăng 1 5 2 3 120 30 90

2.2 CNC114132 Động cơ xăng 2 5 2 3 120 30 90

2.3 CNC114280 Động cơ Diesel 5 2 3 120 30 90

2.4 CNC114241 Gầm ô tồ 1 5 2 3 120 30 90

2.5 CNC114242 Gầm ô tô 2 5 2 3 120 30 90

2.6 CNC114261 Điện ô tô 1 5 2 3 120 30 90

2.7 CNC114262 Điện ô tô 2 5 2 3 120 30 90

2.8 CNK114010 Điện lạnh ô tô 3 1 2 75 15 60

2.9 CNC114200 Thực tập doanh nghiệp 3 0 3 135 0 135

III Học phần tốt nghiệp 13 9 4 315 135 180

3.1 TNC114120 Chuyên đề Động cơ ô tô 3 3 0 45 45 0

3.2 TNC114130 Chuyên đề Điện ô tô 3 3 0 45 45 0

3.3 TNC114140 Chuyên đề Khung gầm ô tô 3 3 0 45 45 0

3.4 TNC114060 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180

Tổng cộng 85 44 41 2025 655 1370
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4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Khối kiến
(phần bắt b

thức giáo dục đại cu
uộc)
f  >

Giáo dục chính trị 
DCC1Ỏ0280 (4,3,1)

s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

'ơng Giáo duc chính tri: Tên hoc phần

DCC100280: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Khối kiến
(phần bát b

thức giáo dục chuyê
uộc)

Vẽ kỹ thuât 
CSC 102150 

(3,2,1)

n nghiệp
Vẽ kv th u ật : Tên học phần

CSC 102150: Mã học phần

(3,2,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
(phần tự chọn)

f  T ư  chon 1/2 hn
(  CNK114010 \
V  (2,1,1) J

Tự chọn Vi h.p: số HP tự chọn /Tổng số HP 

CNK114010: Mã học phần 

(2 ,1 ,1) :  Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

- - - - - ► Môn tiên quyết

___«
Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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r  ^
Phán luât 

DCC100220 
(2,2,0)

V y

/ ---------------------------- N
Tin hoc

DCC100191
(3,1,2)

L  J

(  . \  
Tiếng Anh 1B
NNK100040

(2,1 ,1)

( X X  'Giáo duc thê chât 1 (  , , A 
Giáo duc thc chât 2 (  I 'NGiáo duc QUÔC phòng

và an ninh 
DCC100290 

(3,2,1)

Nhân môn CNKT (
Giáo duc chính tri

ôtô D C C 100280
C SC 114070(2,1,1) (4,3,1)

V )

Vẽ KỸ T huât

Ỵ
Thuc tân  DN

CSC 102150 CNC114200
(3,2,1)

(3,03)

HK H È :3  TC

HK I: 15 TC HK II: 18 TC HK 111: 15 TC
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AutoCAD 
CSC 114060 

(3,2,1) Chuyên đề Điên 
Ô tô

TN C114I30
(3,3,0)

Điên lanh Ô tô
C N K 114010

(3,1,2)

Đông C ơ Diesel 
C N C 114280 

(5,2,3)

Chuvên đề 
khung gầm ỏ tô 

T N C 114140
(3,3,0)

♦
TT tốt nghiên 
TN C 114060 

(4,0,4)

HK IV: 19 TC HK V: 15 TC



5. HƯỚNG DẨN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình mồn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đổi với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được bậh 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXfr 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 'Cjệ.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: ý /

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Côna nghệ Thủ Đức.
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5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ sổ học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 thảng 08 năm 2019

ểPAam J\fyọc% ừờny
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐÚC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

JL
- Ỹ ^
IS O tK M r2 0 tí

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẤNG

(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 thảng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đăng Công nghệ Thu Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyển sinh:
■ Thời gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
INFORMATION TECHNOLOGY 
6480201 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tưong đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng về Công nghệ thông tin. Sau khi tốt 
nghiệp, Sinh viên có nền tảng kiến thức để phát triến toàn diện về nhân cách và kỹ 
năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực Phát triển ứng dụng Web, Phát triển 
ứng dụng di động, Phát triển các ứng dụng trên PC và Kiếm thử phần mềm, đáp ứng 
yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:
Kiến thức về khoa học cơ bản

- Hiếu và vận dụng được các kiến thức cốt lõi về Tin học căn ban.

- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật.

Kiến thức CO’ s ỏ ’ ngành

- Hiểu các khái niệm tổng quát trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về Lập trình trong Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông.

- Hiểu và vận dụng kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong lập trình.

- Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về Mạng máy tính.

- Hiểu và vận dụng kiến thức Cơ sở dữ liệu trong lập trình.

Kiến thức chuyên ngành ngành Công nghệ thông tin



- Hiêu và vận dụng các kiến thức chuyên môn chung cho phát triền phần mềm.

- Hiếu và vận dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng trên PC.

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về phát triền ứng dụng Web.

- Hiểu và vận dụng các khối kiến thức về công nghệ mới trong phát triển phần mềm.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:
♦> Các kỷ năng cứng

> Các kỹ năng cơ bản

- Kỳ năng về khoa học cơ bản

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành và bộ phần mềm Office căn bản.

+ Sử dụng thành thạo một số kỹ năng về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật 
vào cuộc sống và nghề nghiệp.

- Kỹ năng CO’ sở ngành

+ Thành thạo các kỹ năng chung trong ngành Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản về Lập trình.

+ Thành thạo cách tổ chức cấu trúc dữ liệu và vận dụng giải thuật trong lập 
trình.

+ Thành thạo một số kỹ năng cơ bán về Mạng máy tính.

+ Thành thạo thiết kế. tổ chức và thao tác trên Cơ sở dữ liệu trong lập trình.

- Kỹ năng chuyên ngành ngành Công nghệ thông tin

+ Thành thạo các kỹ năng chuyên môn chung cho phát triển phần mềm.

+ Thành thạo các kv năng cơ bản và nâng cao trong quy trình phát triển các ứng 
dụng trên thiết bị di động chuyên nghiệp.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong quy trình phát triển các ứng 
dụng trên PC chuyên nghiệp.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong quy trình phát triển các ứng 
dụng Web chuyên nghiệp.

+ Thành thạo các kỹ năng về kiểm thử các ứng dụng phần mềm.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao về một số công nghệ mới trong 
phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

2



> Các kỷ năng nghề nghiệp tích họp (Theo chu trình tạo ra sản phẩm)

- Hình thành ý tưởng

+ Xác định mục tiêu, vêu cầu.

+ Phân tích yêu cầu.

+ Đặc tả yêu cầu.

+ Đề xuất và đánh giá giải pháp tổng thế.

- Thiết kế

+ Mô hình hóa hệ thống.

+ Đặc tả chi tiết hệ thống.

+ Hiện thực hóa (Implementation).

+ Kế hoạch hiện thực hoá.

+ Sinh mã (Coding).

+ Triển khai.

- Kiểm thử

+ Kiến thức về kiểm thử phần mềm.

+ Kỹ năng Kiểm thử phần mềm.

+ Đạo đức, thái độ và tính cách của kiểm thứ viên.

- Vận hành và bảo trì 

+ Bàn giao tài liệu.

+ Hướng dẫn sử dụng và vận hành.

♦> Kỹ năng mềm

- Tư duy hệ thống

+ Có thói quen suy nghĩ toàn cục.

+ Có khả năng phân tích sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

- Kỳ năng nghề nghiệp của cá nhân

+ Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc chuyên nghiệp.

+ Có khả năng tự học tốt.

- Kỹ nãng làm việc nhóm

+ Kỹ năng tổ chức làm việc nhỏm.



+ Kỹ năng giao tiếp giừa các thành viên nhóm.

- Kỳ năng giao tiếp

+ Kỹ năng thuyết trình.

+ Kỹ năng viết báo cáo theo chuẩn.

+ Kỹ năng giao tiếp điện tử.

+ Kỹ năng đàm phán và giải quyết xung đột.

♦♦♦ về năng lực ngoại ngữ

- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc 
tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng 
Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế 
Quốc gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;
- Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thu Đức tô chức, sinh viên phải tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:
❖  Đạo đức và thái độ nghề nghiệp của cá nhân

- Luôn chủ động và tích cực trong mọi tình huống nghề nghiệp.

- Có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong các nhóm phát 
triển phần mềm.

❖  Bối cảnh xã hội

- Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm đối với xã hội, tổ chức.

- Hiểu rõ về luật lệ và quy định xã hội trong đời sống nghề nghiệp.

♦> Môi truòng doanh nghiệp

- Hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp.

- Biết cách tìm hiểu mục tiêu và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

- Hiểu rõ các quy định và diều luật trong doanh nghiệp trong ngành nghề được đào
tạo.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng, sinh viên có thể 

làm việc ở các vị trí sau:
- Nhân viên lập trình phần mềm ứng dụng quản lý.
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Nhân viên lập trình trên các thiết bị di động.

Nhân viên lập trình Front-End Web và Back-End Web.

Nhân viên kiểm tra chất lượng phần mềm cho các công ty phần mềm.

Chuyên viên CNTT của các đon vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

Nhân viên tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & Công nghệ thông tin.
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2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- SỐ lượng học phần: 31

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 81 tín chí
- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 14 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 67 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết: 31 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 50 tín chỉ 
■ Thời gian khóa học: 2.5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHẦN TÊN HỌC PHÀN

Khối lưọng 
(tín chỉ) Thòi lượng (giò)

TÔ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ự

C
 H

ÀNH

> Các học phần chung/đai cương 14 9 . 5 300 119 181

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

4 NNK100040 Tiếng Anh 1 B 2 1 1 45 15 30

5 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45
Các môn G iáo dục thể chất, QP&AN (K hông tính sc tín chi tro n g  chuông  trình)

6 DCK100031 Giáo dục thẻ chất 1 1 0 1 30 4 26

7 DCK100032 Giáo dục thế chất 2 1 0 1 30 1 29

8 DCC100290 Giáo dục quốc phòng -  An ninh 3 2 1 75 36 39

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề ậịíYTV*

I Học phần cơ sở 22 9 13 525 135 390

1 CSC 106132
Nhập môn công nghệ thông tin và 
truyền thông 3 2 1 60 30 30

2 CSC 106052 Kỹ thuật lập trình 1 'y3 1 2 75 15 60
3 CSC 106055 Kỹ thuật lập trình 2 2 0 2 60 0 60
4 CSC 106210 Lập trình hướng đối tượng 3 1 2 75 15 60
5 CSC 106200 Cấu trúc dữ liệu và giái thuật ->3 1 2 75 15 60
6 CSC 106160 Cơ sở dữ liệu 3 1 2 75 15 60
7 CSC 106111 Mạng máy tính 3 2 1 60 30 30
8 NNC106030 Anh vãn chuyên ngành 2 1 1 45 15 30

II Học phần chuyên môn

II.l Học phần bắt buộc 28 11 17 675 165 510
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1 CNC107420 Lập trình Java 3 1 2 75 15 60
2 CNC107470 Lập trình ứng dụng 4 1 3 105 15 90
3 CNC107451 Lập trình Web Back-end 1 3 1 2 75 15 60
4 CNC107430 Nhập môn Công nghệ phân mềm 3 1 2 75 15 60
5 CNC107461 Lập trình Web Front-end 1 'ì 1 2 75 15 60
6 CNC107452 Lập trình Web Back-end 2 5 1 2 75 15 60
7 CNC107323 Kiêm thừ phần mềm 1 3 2 1 60 30 30
8 CNCI07311 Lập trình di động 1 3 2 1 60 30 30
9 CNC107440 Lập trình di động trên ÌOS 3 1 2 75 15 60

II.2 Học phần tự chọn 5 1 4 135 15 120

Sinh viên tự chọn ỉ nhóm học phần tronọ, 4 nhóm sau

//.2.7 Nhóm học phân Phát triên úng dụng Web 5 1 4 135 15 120
1 CNC107350 Chuyên đề CMS 2 0 2 60 0 60
2 CNC107462 Lập trình Web Front-end 2 3 1 2 75 15 60

//.2 .2  Nhóm học phần Phát triển ừng dụng di động 5 1 4 135 15 120
1 CNC107316 Lập trình di động 3 3 1 2 75 15 60
2 CNC107315 Lập trinh di động 2 2 0 2 60 0 60

11.2.3 Nhỏm học phân Kiêm thủ'phân mêm 5 1 4 135 15 120
1 CNCI07326 Kiểm thử phần mềm 2 3 1 2 75 15 60
2 CNC107325 Kiếm thừ phần mềm 3 2 0 2 60 0 60

//.2 .4  Nhóm học phân Phát triên ừng dụng trên PC 5 1 4 135 15 120
1 CNC107370 Xây dựng ứng dụng theo hướng công 

nghệ Java 2 0 2 60 0 60

2 CNC10738I Xây dựng ứng dụng theo hướng công 
nghệ.Net 3 1 2 75 15 60

III Thực tập  và Chuyên đề tố t nghiệp 12 1 11 510 15 495

1 TNC107090 Thực tập doanh nghiệp 2 0 2 90 0 90
2 TNC107050 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 225 0 225

IV Chuyên dề tốt nghiệp (SV chọn 1 trong 4 hướng sau) 5 1 4 195 15 180
4.1 Chuyên đè Phát triển ừng dụng Web
1 TNC107111 Chuyên đề phát triển Web 1 2 1 1 60 15 45
2 TNC107112 Chuyên đề phát triển Web 2 3 0 ->3 135 135

4.2 Chuyên đề Kiếm thử phần mềm

1 TNC10712I Chuyên đề kiêm thư phần mềm 1 2 1 1 60 15 45
2 TNC107122 Chuyên đề kiểm thử phần mềm 2 3 0 3 135 135

4.3 Clìuyên đề Phát triên úng dụng trên di động
1 TNC107131 Chuyên đề phát triển ứng dụng trên di 

động 1
2 1 1 60 15 45

2 TNC107132 Chuyên đề phát triển ứng dụng trên di 
dộng 2

3 0 3 135 135

4.4 Chuyên đê Phát triên phân niêm ứng dụng
1 TNCI07I41 Chuyên đề phát triển ứng dụng 1 2 1 1 60 15 45
2 TNC107142 Chuvên đề phát triển ứng dụnn 2 3 0 3 135 135
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Tổng cộng: 81 31 50 2145 449 1696

4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

r * 
Chính tri 

DCC100130 
(5,4,1)

k_______________ /

cưong Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât Ú!12 dune 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ kỹ thuât ứng dung: Tên hoc phần

CSC 102020: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

Tu chon 1/3 hp 
/  CNC110040 ] 
V (3,3,0) )

môn

Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chon /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước
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Ẩ
4.2. Tiến trình đào tạo: f  ; V>v
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5. HƯỚNG DÀN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tồ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giảo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thê chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
cua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Đề sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Đẻ giáo dục đạo đức. truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỳ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thê 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tố chức.

5.3. Hướng dẫn tồ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Cồng nghệ Thủ Đức.
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5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu CÓ):
> Học phần “Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông’' được giảng dạy chung 

cho ngành Công nghệ thông tin và ngành truyền thông và mạng máy tính;
> Với nhóm học phần tự chọn, s v  chọn một trong bốn hướng sau:

1) Nhóm học phần Phát triển ứng dụng Web
- Chuyên đề CMS (Môn học trước: Lập trình Web Back-end 1)

- Lập trình Web Front-end 2 (Môn học trước: Lập trình Web Front-end 1)

2) Nhóm học pltần Phát triển ừng dụng trên PC
- Xây dựng ứng dụng theo hướng công nghệ Java (Môn học trước: Lập trình Java)
- Xây dựng ứng dụng theo hướng công nghệ .Net (Môn học trước: Lập trình ứng 

dụng)

3) Nhóm học phần Phát trien ứng dụng di dộng
- Lập trình di động 3 (Môn học trước: Lập trình Web Front-End 1)
- Lập trình di động 2 (Môn học trước: Lập trình di động 1)

- Lập trình di động ÍOS (Môn học trước: Lập trình di động 1)

4) Nhóm học phần Kiểm thừ phần mềm
- Kiểm thử phần mềm 2 (Môn học trước: Kiểm thứ phần mềm 1)

- Kiềm thử phần mềm 3 (Môn học trước: Kiểm thử phần mềm 2) 
y  Vói Chuyên đề tốt nghiệp, s v  chọn một trong bốn hướng sau:

1) Nhóm học phần Phát trien ủng dụng Web
- Chuyên đề phát triển web 1 (Môn học trước: Lập trình web Back-End 2)
- Chuyên đề phát triển web 2 (Môn học trước: Chuyên đề phát triển web 1)

2) Nhóm học phần Phát trien ứng dụng trên PC
- Chuyên đề phát triển ứng dụng 1 (Môn học trước: Xây dựng ứng dụng theo 

hướng công nghệ .Net, Xây dựng ứng dụng theo hướng công nghệ Java)

- Chuyên đề phát triển ứng dụng 2 (Môn học trước: Chuyên đề phát triển ứng 
dụng 1)

3) Nhóm học phần Phát triển úng dụng di động



- Chuyên đề phát triển ứng dụng trên di động 1 (Môn học trước: Lập trình di động

- Chuyên đề phát triển ứng dụng trên di động 2 (Môn học trước: Chuyên đề phát 
triển ứng dụng trên di động 1)

4) Nhóm học phần Kiếm thủ’phần mềm
- Chuyên đề kiểm thử phần mềm 1 (Môn học trước: Kiểm thử phần mềm 3)
- Chuyên đề kiềm thử phần mềm 2 (Môn học trước Chuyên đề kiểm thử phần

2 )

mềm 1)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 thảng 08 năm 2019
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UY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ê

ISO  9 0 0 1 .2 0 1 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẮNG

(Ban hành theo Quyết định s ố ...... /QĐ-CNTĐ ngày ....... tháng ......
của Hiệu trưởng trường Cao đang Công nghệ Thủ Đức)

năm 2019

■ Tên ngành, nghè dào tạo:

■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
- Hình thức dào tạo:
■ Đối tượng tuyến sinh:
■ Thòi gian dào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Mô hình gắn kết với Doanh nghiệp và
Trường cao đang Nhật Bản)
INFORMATION TECHNOLOGY
6480201
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tuông đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đăng về Công nghệ thông tin định hướng 
cho thị trường lao động Nhật Ban. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức 
để phát triền toàn diện về nhân cách và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các 
lĩnh vực Phát triển ứng dụng Web, Phát triền ứng dụng di động, đáp ứng yêu cầu của 
doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản.

1.2. Mục ticu cụ thể:
1.2. ỉ. Yêu cầu về kiến thức:

1.2.1.1. Kiến thức về khoa học cơ bản

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cốt lõi về tin học căn bản.

- Hiếu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán học liên quan đến lĩnh vực 
công nghệ thông tin.

- Hiêu và vận dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật.

1.2.1.2. Kiến thức cơ sở ngành

- Hiểu các khái niệm tổng quát trong công nghệ thông tin và truyền thông.

Hiêu và vận dụng kiến thức cơ bản về lập trình trong công nghệ thônư tin và 
truyền thông.

- Hiêu và vận dụng kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong lập trình.

- Hiếu và vận dụng kiến thức cơ bản về mạng máy tính.
1



Hiểu và vận dụng kiến thức cơ sở dữ liệu trong lập trình.

Ị.2.1.3. Kiến thức chuyên ngành ngành Công nghệ thông tin

Hiểu và vận dụne các kiến thức chuyên môn chung cho phát triển phần mềm.

Hiểu và vận dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.

Hiêu và vận dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng web.

Hiêu và vận dụng các khối kiến thức về công nghệ mới trong phát triển phẩn mềm.

1.2.2. Yêu cầu về kỳ năng:
1.2.2. ỉ. Các k V n ăng cứng

1.2.2.1.1. Các kỹ năng cơ bản

Kỹ năng về khoa học CO' bản

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành và bộ phần mem Office căn bản.

+ Sử dụng thành thạo một số kỳ năng cơ bản về toán học liên quan đến lĩnh vực 
công nghệ thông tin.

+ Sử dụng thành thạo một số kỳ năng về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật 
vào cuộc sống và nghề nghiệp.

Kỳ năng CO’ sở ngành

+ Thành thạo các kv năng chung trong ngành công nghệ thông tin và truyền 
thông.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản về lập trình.

+ Thành thạo cách tồ chức cấu trúc dữ liệu và vận dụng giải thuật trong lập 
trình.

+ Thành thạo một số kỹ năng cơ bản về mạng máy tính.

+ Thành thạo thiết kế, tô chức và thao tác trên cơ sở dữ liệu trong lập trình.

Kỳ nãng chuyên ngành ngành Công nghệ thông tin

+ Thành thạo các kỹ năng chuyên môn chung cho phát triển phần mềm.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong quy trình phát triển các ứng 
dụng trên thiết bị di động chuyên nghiệp.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong quy trình phát triển các ứng 
dụng web chuyên nghiệp.

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao về một số công nghệ mới trong 
phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

1.2.2.1.2. Các kỹ năng nghề nghiệp tích hợp (Theo chu trình tạo ra sản 
phẩm)

Hình thành ý tuỏng
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+ Xác định mục tiêu, vêu câu.

+ Phân tích yêu cẩu.

+ Đặc tả yêu cầu.

+ Đề xuất và đánh giá giải pháp tổng thể.

Thiết kế

+ Mô hình hóa hệ thống.

+ Đặc tả chi tiết hệ thống.

+ Hiện thực hóa (Implementation).

+ Kế hoạch hiện thực hoá.

+ Sinh mã (Coding).

+ Triển khai.

Kiểm thử

+ Kiến thức về kiểm thừ phần mềm.

+ Kỹ năng kiểm thử phần mềm.

+ Đạo đức, thái độ và tính cách cùa kiểm thử viên.

Vận hành và bảo trì 

+ Bàn giao tài liệu.

+ Hướng dẫn sử dụng và vận hành.

1.2.2.2. KV năng mềm 

Tư duy hệ thống 

+ Có thói quen suy nghĩ toàn cục.

+ Có khả năng phân tích sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống. 

Kỳ năng nghề nghiệp của cá nhân

+ Có khá năng quán lý thời gian và tổ chức công việc chuyên nghiệp.

+ Có khả năng tự học tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm 

+ Kỹ năng tô chức làm việc nhóm.

+ Kỹ năng giao tiếp giữa các thành viên nhóm.

Kỷ năng giao tiếp 

+ Kỹ năng thuyết trình.

+ Kỹ năng viết báo cáo theo chuẩn.

+ Kỹ năng giao tiếp điện tử.

3



+ Kỳ năng đàm phán và giải quyết xung đột.

1.2.2.3. v ề  năng lực ngoại ngữ

- Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 
gia Hàn Quốc cấp.

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chú và trách nhiệm:
1.2.3.1. Đạo đức và thái độ nghề nghiệp của cá nhân

- Luôn chủ động và tích cực trong mọi tình huống nghề nghiệp.

- Có dạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong các nhóm phát 
triển phần mềm.

1.2.3.2. Bối cảnh xà hội

- Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm đối với xã hội, tố chức.

- Hiểu rõ về luật lệ và quy định xã hội trong đời sống nghề nghiệp.

ỉ .2.3.3. Mồi trường doanh nghiệp

- Hiếu rõ văn hóa doanh nghiệp.

- Biết cách tìm hiều mục tiêu và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

- Hiểu rõ các quy định và điều luật trong doanh nghiệp trong ngành nghề được đào 
tạo.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin (Mô hình gắn kết với Doanh 

nghiệp và Trường cao đẳng Nhật Bản) trình độ cao đẳng, sinh viên có thể làm việc ở các 
vị trí sau:

Nhân viên lập trình trên các thiết bị di động.

Nhân viên lập trình Front-End Web và Back-End Web.

Nhân viên lập trình phần mềm ứng dụng quản lý.

Nhân viên kiềm tra chất lượng phần mềm cho các công ty phần mềm.

Chuyên viên CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

Nhân viên tư vấn. kinh doanh các sản phẩm máy tính và công nghệ thông tin.
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2. KHÓI LƯỢNG KIÉN THÚC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 33
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 86 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 15 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 71 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết: 34 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 52 tín chi

- Thời gian khóa học: 3 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MẢ HỌC 
PHẦN

TÊN HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẢN 

TIÉNG ANH
TÊN HỌC PHÀN 

TIÉNG NHẬT

Khối luợng 
(tín chỉ)

Thòi luọng 
(giờ)

TỐ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ị/C

 H
ÀNH

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

A Các học phần chung/đạỉ cương 15 10 5 300 134 166

1 DCC100280 Giáo dục chính trị Politics 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật Introduction to Laws ìlẾiặinmíỉ- 2 2 0 30 18 12

3 DCC100191 Tin học Information literacy t t f «  Ü T 7 3 1 2 75 15 60

4 NNC130011 Tiếng Nhật cơ bản 1 Japanese 1 0 ^p p  1 3 2 1 60 30 30



2. KHÓI LƯỢNG KI ÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 33
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 86 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cưong: 15 tín chi

- Khôi lượng các học phần chuyên môn: 71 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 34 tín chì; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 52 tín chỉ
- Thời gian khóa học: 3 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHẦN TÊN HỌC PHÀN TÊN HỌC PHÀN 

TIÉNG ANH
TÊN HỌC PHÀN 

TIÉNG NHẶT

Khối luọng 
(tín chỉ)

Thòi luợng 
(giò)

TÓ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TỎ
N

G
SÓ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

A Các học phần chung/đạỉ cương 15 10 5 300 134 166

1 DCC100280 Giáo dục chính trị Politics m h 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật Introduction to Laws ìẾ m n is i ỉ - 2 2 0 30 18 12

3 DCC100191 Tin học Information literacy 3 1 2 75 15 60

4 NNC130011 Tiếng Nhật cơ bản 1 Japanese 1 1 3 2 1 60 30 30
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8 CSC 106290 Mạng máy tính Computer Network =3 V V h 3 2 1 60 30 30

9 CSC 106300 Anh văn chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

English for IT n v > £ § § 2 1 1 45 15 30

10 CSC 106310 Lập trình hướng đối tượng
Object-oriented
programming 7 v=7 % y V

3 1 2 75 15 60

II Học phẩn chuvcn môn 34 11 23 855 165 690

II.1 Học phần bắt buộc

1 CNC107480 Nhập môn Công nghệ phần mềm Introduction to Software 
Engineering

y y  b
- 7 ! )  y V A ñ

3 1 2 75 15 60

2 CNC107491 Lập trình Java 1 Java programming 1 Jav a :/n  V 7  ĩ  y  V  
1

3 1 2 75 15 60

3 CNC107492 Lập trình Java 2 Java programming 2 Java V  7  V  7  % y  V  
2

3 1 2 75 15 60

4 CNC107501 Lập trình Front-end web 1 Front-end web 
development 1

KWeb
1

3 1 2 75 15 60

5 CNC107511 Lập trình Back-end web 1 Back-end web 
development 1

KWebU 3 1 2 75 15 60

6 CNC107502 Lập trình Front-end web 2 Front-end web 
development 2

7  7  y  bTL'y KWeb 
2

3 1 2 75 15 60



7 CNC 107512 Lập trình Back-end web 2 Back-end web 
development 2

KWebUfl
m  2

3 1 2 75 15 60

8 CNC 107520 CMS CMS CMS 2 0 2 60 0 60

9 CNC 107530 Kiểm thử phần mềm Software testing y y b ử  b 2 1 1 45 15 30

10 CNC107541 Lập trình di dộng 1 Mobile application 
development 1 VM3& 1

3 1 2 75 15 60

11 CNC 107542 Lập trình di động 2 Mobile application 
development 2

T / G T T 7 cy
2

3 1 2 75 15 60

12 CNC 107550 Lập trình di động trên io s iOS application 
development

i o s r y y  y —-> 3 3 1 2 75 15 60

III Học phần tốt nghiệp 10 1 9 420 15 405

1 TNC107150 Thực tập tốt nghiệp Internship 5 0 5 225 0 225

2 TNC107161 Chuyên đề tốt nghiệp 1 Graduation Study 1 2 1 1 60 15 45

3 TNC107162 Chuyên đề tốt nghiệp 2 Graduation Study 2 2 3 0 3 135 0 135

Tổng cộng: 86 34 52
220

5
494 171

1
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại 

r------------------ >1
Chính tri 

DCC100130 
(5,4,1)

V J

cuơng Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât úne (ỉune 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ kỹ thuât ứne dune: Tên hoc phần

CSC 102020: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành,nghề
Phần tự chọn

{ Tư chon 1/3 hi)
CNC110040 ] 

, (3,3,0) J

môn

Tự chon 1/3 h.p: số HP tư chon /tổne số HP

CNC110040: Mã học phần \  
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH) A

i
Sỉ

------► Điều kiện tiên quyết

- - - - - Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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HỌC KỲ I HỌC KỲ I I
sô tin chi: 11 LT, 8 TH Sô tín chi: 10  LT, 11 TH

HỌC KỲ I I I
sô tin cht: 6 LT, 11 TH

L Tin học
DCC100191

(3,1,2)

Anh vẩn CN CNTT
CSC106300

( 2, 1, 1)

Láp trình Java 1
•>.........#> CNC107A91

(3.1,2)

Lập trình Back-end web 1
CNC107511

(3,1,2)

Mạng máy tính
CSC106290

(3,2,1) CLập trình di động 1
CNC107S41

-JẼẺL___I

xác suất thông kê Toán rời rạc
CSC106250 ^  CSC106260

(2,1,1) (2,1,1)

Cơ sớ khoa học thông tin
CSC106270

(3,1.2)

Pháp luật
occ1002̂ 0

(2.2.0)

Giáo dục chính trị
DCC100280

(4,3.1)

Tiếng Nhật cơ bán 1
NNC130011

Tiếng Nhật cơ bán 2
NNCĨ30012

(3,2,1)

Giáo dục thê chất 1
DCK100031

( 1,0 . 1)

Giáo dục thẻ’ chát 2
ĐCK100032

( 1.0, 1)

Giáo dục QP & AN
DCC100290

(3,2,1)

10

HỌC KỲ IV
sô tín chi: 6 LT, 13 TH

HỌC KỲ V
sô tín chi: 1 LT, 9 TH

Chuyên đê tot nghiệp 1
TNC107161

(2,1,1)

Chuyên đê tốt nghiệp 2
TNC107162

(3,0,3)

CMS
Ệ* CNC107520

(2,0,2)

Kiếm thử phân mêm
CNC107530

(2,1,1)
■ ■ I ■ ... ...................✓



5. HƯỚNG DÀN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bẳt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc plỉòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thế chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đoi với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư sổ 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đoi với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dần xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Đê sinh viên có nhận thức dầy đu về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ' í \
' ' ' " • b \bô trí tham quan, học tập. thực tập tại một sô doanh nghiệp, công ty, khu công’ v A

nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điếm thích hợp. 1 ó ì

- Đe giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng^ ?J  
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, th Ị^ í/  
thao, huân luyện kỳ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hưởng dần tổ chức kiểm tra. thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiếm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiếm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi. chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
cua trường Cao đăng Công nghệ Thủ Đức.



5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và sổ tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chưng tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

- Học phần “Tiếng Nhật cơ bản 1” và “Tiếng Nhật cơ bán 2” có nội dung 
giống với ngành Tiếng Nhật của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

- Phân hiệu Kỹ thuật Công nghiệp Xây dựng Việt -  Nhật trực thuộc Trường 
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức phụ trách các hoạt động ngoại khóa sau:

o Nhật ngữ từ học kỳ 3 trở đi.

o Văn hóa và tác phong làm việc Nhật Ban ở học kỷ 6.
Tp. H ồ C hỉ h'
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UY BAN NHẢN DẢN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THÜ ĐỪC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ISO 0001:2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẲNG

(Ban hành (heo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đang Công nghệ Thủ Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:

■ Mà ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyến sinh:
■ Thời gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

CHÉ TẠO THIẾT BỊ c o  KHÍ
FABRICATION OF MECHANICAL
EQUIPMENT
6520104
Chính quy
THPT hoặc tương đương
2,5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

- Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác -Lênin, đường lối chính sách của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nắm được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân;

- Có ý thức nghề nghiệp, kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc công nghiệp; 

có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá 

dân tộc;

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng - An ninh, sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ bảo vệ Tồ quốc;

- Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, 

đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất; tiếp cận được với cách 

mạng công nghiệp 4.0.

- Có kiến thức và vận dụng được trong việc thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí ở 

các hạng mục của ngành công nghiệp: Nâng chuyển thiết bị, Chế tạo bồn bể 

trong công nghiệp; Chế tạo băng tải, Chế tạo hệ thống thông gió; Chế tạo kết cấu
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thang máy; Chế tạo các hệ thống điều chế hóa chất. Người học có khả năng vận 

hành máy điều khiển bằng máy tính trong công nghệ CNC, công nghệ in 3D.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác -Lênin, đường lối chính sách của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, thể thao và quốc phòng an ninh.

- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.

- Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ 

khí, dung sai, kỹ thuật đo lường, tính, công nghệ chế tạo thiết bị cơ khí...

- Có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hiện công việc thiết kế, chế tạo các 

thiết bị công nghiệp.

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động cơ 

khí thông dụng và hiện đại.

- Lập được quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa các thiết bị cơ khí.

- Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: công nghệ CNC, công 

nghệ in 3D...

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ thi công, bản vẽ tách, lắp ghép và các tài liệu liên quan.

- Lựa chọn được các loại vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo.

- Vận hành được các thiết bị cơ khí, thiết kế, gia công các chi tiết cơ khí ở các mức 

độ khác nhau.

- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các 

thiết bị công nghiệp.

- Vận hành, lập trình, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số: 

máy CNC, máy in 3D.

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Sừ dụng thành thạo các trang thiết bi, dụng cụ cắt cầm tay;

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;

- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù họp với yêu cầu công việc.

- Có khả năng làm việc theo nhóm.
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1.2.3. Yêu câu vê năng lực ngoại ngừ:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 
tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh 
chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 
gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;
- Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đăng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

1.2.4. Yêu cầu về năng lực sử dụng CNTT:

- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 
Đức cấp Hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 
thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.5. về mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng tự học và làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, 

đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.

- Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách 

nhiệm của các thành viên trong nhóm.

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.

- Thực hành làm việc trong nhiều loại môi trường khác nhau.

1.3. Vị trí việc làm sau khỉ tốt nghiệp:

- Có khả năng làm việc tại các các cơ sở sản xuất Cơ khí, các nhà máy sản xuất, 

kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí.

- Kỹ thuật viên bảo trì thiết bị công nghiệp, trực tiếp đứng máy, dây chuyền sản 

xuất hoặc có khả năng mở cơ sở sản xuất riêng.

- Có khả năng tự học, tự ứng dụng

- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học 

lân cận có cùng ngành).

2. KHÓI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 32

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 77 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 18 tín chỉ
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- Khối lượng các học phần chuyên môn: 59 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 28 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 49 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHÀN

Khối lượng 
(tín chỉ) Thòi lượng (giờ)

TÓ
NG

SỐ LÝ
TH

U
Y

ẾT

TH
ựC

H
À

N
H

TỐ
NG

SỐ LÝ
TH

U
Y

ẾT

TH
Ụ

C
H

ÀNH

A Các học phần chunị • • • 19 11 8 435 180 255

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thề chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo duc thề chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 3 2 1 75 36 39

6 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

7 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

8 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 59 18 41 1980 270 1710

I Học phần CO’ sở 23 16 7 450 240 210

1 Học phần bắt buộc 21 15 6 405 225 180

1 CSC 102170 Vẽ kỹ thuật 4 3 1 75 45 30

2 CSC 102190 Vật liệu cơ khí 2 2 0 30 30 0

3 CSC 102180 Cơ học ứng dụng 2 2 0 30 30 0

4 CSC 101040 NL- CTM 2 1 1 45 15 30

5 CSC 102160 Dung sai 2 2 0 30 30 0

6 CSC 102200 Autocad 2 1 1 45 15 30

7 CNC102360 Công nghệ chế tạo máy 3 2 1 60 30 30

IV



8 CNC102300 Công nghệ CNC 2 1 1 45 15 30

9 CNC102390 Khai triển hình gò 2 1 1 45 15 30

2 Học phần tự chọn: sv  chọn 1 trong 2 HP sau 2 1 1 45 15 30

1 CNC102400 Vẽ thiết kế trên máy tính 2 1 1 45 15 30

2 CNC102450 Đo lường cơ khí 2 1 1 45 15 30

II IIọc phần chuvên môn 27 0 27 1215 0 1215

1 Học phần bắt buộc 25 0 25 1125 0 1125

1 CNC102150 Thực tập Gò - Hàn 2 0 2 90 0 90

2 CNC102520 Thực tập Gia công Cơ khí 1 4 0 4 180 0 180

3 CNC102460 Chế tạo băng tải 2 0 2 90 0 90

4 CNC102470 Chế tạo lan can cầu thang 2 0 2 90 0 90

5 CNC102480 Chế tạo hệ thống thông giỏ 2 0 2 90 0 90

6 CNC102490 Chế tạo khung nhà công 
nghiệp 2 0 2 90 0 90

7 CNC102500 Chế tạo bồn bể 2 0 2 90 0 90

8 CNC102530 Thực tập Gia công Cơ khí 2 3 0 3 135 0 135

9 CNC102420 Thực tập doanh nghiệp 4 0 4 180 0 180

10 CNCI02310 Thực tập CNC 2 0 2 90 0 90

2 Học phần tự chọn: sv  chọn 1 trong 2 HP sau 2 0 2 90 0 90

1 CNC102430 Thực tập hàn nâng cao 2 0 2 90 0 90

2 CNC102510 Chế tạo cột điện cao thế 2 0 2 90 0 90

III Học phần tốt nghiệp 9 2 7 315 30 285

1 TNC102130 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 225 0 225

2 TNC102091 Các phương pháp gia công 
đặc biệt 2 1 1 45 15 30

3 TNC102150 Công nghệ in 3D 2 1 1 45 15 30

Tổng : 78 29 49 2415 450 1965
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

(----------------------- N
Giáo (luc Chinh tri 

DCC100280 
(4,3,1)

L------  J

cưong Chính tri: Tên hoc phần

DCC100280: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bẳt buộc

Vẽ kỹ thuât 
CSC 102 170 

(4,3,1)

môn Vê kỹ thuât: Tên hoc phần 

CSC 102170: Mã học phần 

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

[  Tirchon 1/2 ho 
[ C N C I02410 ]
V (2,1,1) J

môn

Tư chon l/2h.p: số HP tư chon /tổne số HP

CNC102410: Mã học phần
(2,1,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Học phần trước

<— ► Học phần tương đương

4.2. Tiến trình đào tạo:
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HỌC KỲ I
S ố  tín c h ỉ :  10 LT, 6TH

HỌC KỲ II
S ố  tín c h ỉ :  7 LT, 12TH

Pháp luât 
DCT100220

(2,2,0)

Dung sai 
CSC102160 

(2,2,0)

Vẽ kỹ thuât
CSC 102170

(4,3,1)

TT GỊa công Cữ khỉ 1 
CNC102520 

(4,0,4)

Co' hoc ứng dụng 
CSC 102180 

(2,2,0)

NL- CTM 
CSC101040 

(2, 1, 1)

Giáo due the chất ĩ 
DCKl 00031 

(1,0,1)

Giáo due Chính tri 
DCC100280 

(4.3.1)

Tin hoe 
DCC100191 

(3,1,2)

CNCTM 
CNC102360 

(3,2,1)

Thuc tâp Gò - Hàn 
CNC102150 

(2,0,2)

Khai trien hình gò 
CNC102390 

(2,1,1)

Chế tao khung nhà 
công nghiệp 
CNC102490 

(2,0,2)

Chề tao lan can cầu 
thang

CNC102470
( 2.0.2)

V
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HỌC KỲ HI HỌC KỲ IV
Số tín chỉ: 3 LT, 14 TH số tín chí: 7 LT, 8 TH

Giáo dục thể chắt 2
DCK100032

( 1,0,1)

Tiếng Anh 1B 
NN KI 00040 

(2,1, 1)

GDQP-AN 
DCC100290 

(3,2,1)
y

Tiếng Anh 2 
NNC100040

(3,2,1)

HỌC KỲ V
Số tín chỉ: 2 LT, 9TH

Tự chọn 1 /2 HP 
1.1T hàn nâng cao

CNC102430 
2. Chế tạo cộ diện cao 

thể > 35kV
CNC102510

Hoe nhầu tốt nghiên

1. Công nghệ in 3D 
^  TNC102150 (2,1,1)

2. Các phuong pháp 
gia công đặc biệt 
TNC 102091 (2,1,1)

3.Thuc tân tốt nghicn 
+ TNC102130

(5,0,5)



5. HƯỚNG DÀN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối họp 

với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:
Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thươnp binh và Xã hội.
Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 
9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
Đe sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.
Đe giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỳ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:
Thực hiện kiếm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.
Tố chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hưóng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: Sinh viên/học sinh được xét công nhận tốt 
nghiệp khi:

Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.
Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.
Thỏa mân các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

Tp.Hồ Chỉ Minh, ngày 27 tháng 08 năm 20ỉ 9
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ISO 9001:2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẢNG

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đăng Công nghệ Thu Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
a Hình thức đào tạo:
■ Đối tưọTig tuyển sinh:
■ Thòi gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
INDUSTRIAL ELECTRICITY 
6520227 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:
- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, công 

nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ ứng với trình độ cao đăng; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và 

trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ 

trong công tác người làm kỹ thuật Điện công nghiệp.

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng về Điện công nghiệp. Sau khi tốt 

nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức để phát triển toàn diện về nhân cách và kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực: Lắp đặt, vận hành bảo trì bảo 

dưỡng và sửa chữa thiết bị Điện công nghiệp; Thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì 

bảo dưỡng và sửa chữa dây công trình điện dân dụng và công nghiệp đáp ứng yêu 

cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành của một kỹ sư thực hành để 
phục vụ cho công việc chuyên môn về lĩnh vực điện công nghiệp.



- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành điện công nghiệp nhằm 
nghiên cứu, học tập chuyên sâu cũng như học lên trình độ cao hơn.

- Sử dụng các kiến thức chung về lý luận chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, 
giáo dục thê chất, giáo dục quốc phòng - an ninh...để phục vụ cho công việc trong 
một xã hội hội nhập và phát triển.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ nàng:

■ Kỹ năng cứng:

- Sử dụng thành thạo và an toàn các dụng cụ đo và dụng cụ cầm tay ngành 
trong lĩnh vực điện công nghiệp;

- Sơ cứu được người bị tai nạn điện giật;

- Đọc được các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực điện 
công nghiệp;

- Nhận diện và phân biệt chính xác các khí cụ điện, thiết bị trong lĩnh vực 
điện công nghiệp;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực điện công 
nghiệp;

- Thiết kế, thi công được các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp đảm 
bảo kỹ thuật;

- Điều khiển, giám sát, vận hành được hệ thống tự động trong các dây 
chuyền sản xuất;

- Chuẩn đoán đúng và xử lý được các sự cố thường xảy ra trong các dây 
chuyền sản xuất tự động;

- Duy tu, bảo dưỡng, tìm nguyên nhân hư hỏng, sửa chữa và thay thế các 
thiết bị trong lĩnh vực điện công nghiệp.

■ Kỹ năng mềm:

- Có khả năng tố chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

- Có thể tiếp cận và tự điều chỉnh thích nghi với các môi trường làm việc 
khác nhau; hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi trường làm việc 
đa văn hóa; tự tìm tòi, học hỏi để trau dồi, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm 
chuyên môn.

■ về năng lực ngoại ngữ:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh
2



quốc tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng 
Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế 
Quốc gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

- Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra 
do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tồ chức, sinh viên phải tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy 
định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, hiểu và chấp hành tốt chủ trương 
đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và 
làm việc trong xã hội công nghiệp.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức đề nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc.

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao 
tiếp hiệu quả, khả năng hòa nhập, họp tác và làm việc theo nhóm và khả năng thích 
ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành điện công nghiệp trình độ cao đẳng, sinh viên có thể 

làm việc ở các vị trí sau:

- Kỹ sư thực hành ngành điện công nghiệp bảo trì trong các phân xưởng, nhà 
máy, công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kỹ thuật điện công nghiệp thi công, vận hành 
máy sản xuất trong các công trình chuyên ngành điện công nghiệp và dân dụng;

- Quản lý nhóm, dây chuyền, phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất 
liên quan đến ngành điện công nghiệp;
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- Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị 
trong lĩnh vực điện công nghiệp và dân dụng;

- Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 38.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ.

- Khối lượng các học phần chung: 21 tín chỉ.

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 62 tín chỉ.

- Khối lượng lý thuyết: 40 tín chỉ (587 giờ, tỉ lệ 27,7%); Thực hành, thực tập, thí 

nghiệm: 43 tín chỉ (1528 giờ, tỉ lệ 72,3%).

- Thời gian khóa học: 2,5 năm.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
MẢ MÔN 

HỌC TÊN MÔN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ)

Thòi lượng
(giờ)

TÓ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ÉT

TH
Ự

C
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀN
H

A
>

C ác h ọc  p h ân  ch u n g /đ ạ i cư ơ n g 20 12 8 465 190 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh o3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

8 NNC100040 Tiếng Anh 2 2 1 1 75 30 45

9 DCK100010 Kỹ năng giao tiếp 2 2 0 30 30 0

B C ác m ôn  h ọc ch u y ên  m ôn n gà n h , ngh ề 6 2 27 35 1650 405 1245

I Môn học cơ sở 14 9 5 285 135 150

1 CSC111110
Nhập môn điện, điện tử; điện tứ 
truyền thông; điện công nghiệp; điện 
tử công nghiệp

2 1 1 45 15 30
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TT
MÃ MÔN 

HỌC
TÊN MỒN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ)

Thời lượng
(giờ)

TỎ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ẾT

TH
Ự

C
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ÉT

T
H

ựC
 H

À
N

H

2 CSC111010 An toàn điện 2 2 0 30 30 0

3 CSC111090 Lý thuyết mạch 2 1 1 45 15 30

4 CSC111070 Đo lường điện 2 1 1 45 15 30

5 CSC112050 Khí cụ điện 2 1 1 45 15 30

6 CSC111100 Điện tử cơ bản 2 2 0 30 30 0

7 CSC112110 Vẽ điện 2 1 1 45 15 30

II Môn học chuyên môn 35 14 21 960 210 750
1 CNC112180 Thực tập điện tứ cơ bán 2 0 2 90 0 90

2 CNC112290 Thực tập lắp đặt điện 2 0 2 90 0 90

3 CNC112260 Máy điện 2 1 1 45 15 30

4 CNK111010 Anh văn chuyên ngành 2 1 1 45 15 30

5 CNC112300 Điện tử công suất 2 1 1 45 15 30

6 CSC112090 Truyền động điện 2 1 1 45 15 30

7 CNC112310 CAD trong điện công nghiệp 2 1 1 45 15 30

8 CNC112020 Cung cấp điện 3 2 1 60 30 30

9 CNC111020 Kỹ thuật khí nén 2 1 1 45 15 30

10 CNC112270 Trang bị điện 'l3 1 2 75 15 60

11 CNK111021 Năng lượng tái tạo 2 1 1 45 15 30

12 CNC112320 Kỹ thuật số 2 1 1 45 15 30

13 CNC113252 Thực tập doanh nghiệp 4 0 4 180 0 180

14 CNC112340 Đồ án môn học 2 1 1 45 15 30

15 CNC112250 Điều khiển lập trình PLC 3 2 1 60 30 30

III Môn học tốt njịhiệp 11 3 8 360 45 315
1 TNC112030 Điều khiển lập trình PLC nâng cao 2 1 1 45 15 30

2 TNC112110 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 225 0 225

3 TNC112130 Mạng truyền thông công nghiệp 2 1 1 45 15 30

4 TNC112100 Thiết kế hệ thống điện phân phối 2 1 1 45 15 30

VI Môn học tự chọn 2 1 1 45 15 30
Sinh viên tự  chọn ỉ  trong 3 học phần trong phần tự  
chọn sau:

1 CNC112100 Kỹ thuật cảm biến 2 1 1 45 15 30
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TT
MÃ MÔN 

HỌC
TÊN MÔN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ)

Thời lượng
(giò')

TÓ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ẾT

TH
Ụ

 C
 H

À
N

H

TỐ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀN
H

2 CNC112090 Vi điều khiển 2 1 1 45 15 30
3 CNC112080 Điều khiển tự động 2 1 1 45 15 30

Tổng cộng: 82 39 43 2115 590 1520

4.TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

C h ín h  t r i  
D C C 1 0 0 1 3 0  

(5 ,4 ,1 )
L -------------------J

cương
Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

V ẽ kỹ th u â t  ứ n g  d u n g  
C S C  102020 

(4 ,3 ,1 )

môn Vẽ ky thuât ứne dune: Tên hoc phần

CSC102020: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

T u  c h o n  1/3 hi)(  C N C 110040 ]
V (3 ,3 ,0 ) }

môn

Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chon /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần 
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước
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4.2. Tiến trình đào tạo:

'
\

■

c
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s o  ĐỎ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN

HK1 -  15TC HK2 -  16TC HK HÈ 1 -  OTC HK3 -  16TC HK4- 16TC H K H È 2-4T C  HK5-15TC
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5. HƯỚNG DẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Đe giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
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5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác:
- Kiến thức và kỹ năng an toàn lao động phải được giảng dạy tại tất cả các 

môn học (lồng ghép trong quá trình đào tạo);

- Số giờ dành cho kiểm tra kết thúc học phần chưa được tính vào thời gian 

của từng học phần nên khi xây dựng kế hoạch toàn khoá và tiến độ năm học 

cần cộng thêm thời gian dành cho "kiểm tra, thi".

Tp. HỒ c
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Ạ

ISO 9001:2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đăng Công nghệ Thủ Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyển sinh:
■ Thời gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khỉ tốt nghiệp:

ĐIỆN TỬ CỒNG NGHIỆP 
INDUSTRIAL ELECTRONICS 
6520225 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, công 

nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ ứng với trình độ cao đẳng; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và 

trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ 

trong công tác người làm kỹ thuật Điện tử công nghiệp.

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng về Điện tử công nghiệp. Sau khi tốt

nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức để phát triển toàn diện về nhân cách và kỹ

năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực: Lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo

dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử trong sản xuất công nghiệp; thiết kế, thi công,

vận hành, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa các mạch điện tử cơ bản, bộ điều khiển

dùng Rơle -  khởi động từ, bộ điều khiển dùng linh kiện điện tử, bộ điều khiển

dùng PLC, biến tần, mạch kỹ thuật số, mạch ứng dụng kỹ thuật cảm biến, bộ điều

khiển dùng vi xử lý và IC chuyên dụng tại các công trình có sử dụng thiết bị điện -

điện tử, điện tử công nghiệp; thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn
1



điện và vệ sinh công nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài 

nước.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

1.1.1. Yêu cầu về kiến thức:
- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành của một kỹ sư thực hành để 

phục vụ cho công việc chuyên môn về lĩnh vực Điện tử công nghiệp;

- Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành Điện tử công nghiệp nhằm 

nghiên cứu, học tập chuyên sâu cũng như học lên trình độ cao hơn.

- Sử dụng các kiến thức chung về lý luận chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, 

giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh...để phục vụ cho công việc trong 

một xã hội hội nhập và phát triển.

/. 1.2. Yêu cầu về kỹ năng:
■ Kỹ năng cứng:
- Sử dụng thành thạo và an toàn các dụng cụ đo và dụng cụ cầm tay ngành trong 

lĩnh vực Điện tử công nghiệp;

- Sơ cứu được người bị tai nạn điện giật;

- Đọc được các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực Điện tử công 

nghiệp;

- Nhận diện và phân biệt chính xác các khí cụ điện, thiết bị trong lĩnh vực Điện tử 

công nghiệp;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực Điện tử công 

nghiệp;

- Thiết kế, thi công được các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp đảm bảo kỹ 

thuật;

- Điều khiển, giám sát, vận hành được hệ thống tự động trong các dây chuyền sản xuất;

- Chuẩn đoán đúng và xử lý được các sự cố thường xảy ra trong các dây chuyền sản xuất 

tự động;

- Duy tu, bảo dưỡng, tìm nguyên nhân hư hóng, sửa chữa và thay thế các thiêt bị 

trong lĩnh vực Điện tử công nghiệp.

■ Kỹ năng mềm:
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- Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp;

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;

- Có thể tiếp cận và tự điều chỉnh thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

hiếu biết và tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi trường làm việc đa văn hóa; tự tìm 

tòi, học hỏi đề trau dồi, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.

■ về năng lực ngoại ngữ:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu 
ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 
gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

- Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và được đánh 
giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT

1.1.3. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy 

đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, hiểu và chấp hành tốt chủ trương 
đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và 
làm việc trong xã hội công nghiệp.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc.

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao 
tiếp hiệu quả, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm và khả năng 
thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

1.3 Vị trí việc làm sau khỉ tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng, sinh viên có thể 

làm việc ở các vị trí sau:

- Kỹ sư thực hành ngành Điện tử công nghiệp bảo trì trong các phân xưởng, nhà 
máy, công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp;

3



- Cán bộ kỹ thuật, tồ trưởng kỹ thuật Điện tử công nghiệp thi công, vận hành máy 
sản xuất trong các công trình chuyên ngành Điện tử công nghiệp và dân dụng;

- Quản lý nhóm, dây chuyền, phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất liên quan 
đến ngành Điện tử công nghiệp;

- Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị trong 
lĩnh vực Điện tử công nghiệp và dân dụng;

- Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2 KHỎI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

Số lượng môn học: 34 (38 nếu bao gồm các học phần tự chọn)

Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ 

Khối lượng các môn học chung: 21 tín chỉ 

Khối lượng các môn học chuyên môn: 62 tín chỉ

Khối lượng lý thuyết: 40 tín chỉ (587 giờ, tỉ lệ 28%); Thực hành, thực tập, thí

nghiệm: 43 tín chỉ (1528 giờ, tỉ lệ 72%). 

Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ MÔN 
HỌC TÊN MÔN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ) Thòi lượng (giờ)

TỎ
N

G
 SỐ

LÝ
 TH

U
Y

ÉT

TH
Ụ

C
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ự

C
 H

À
N

H

A Các môn học chung 21 13 8 465 190 275

1 DCC100280
Giáo dục chính 
trị

4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

Ó DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng 
và an ninh

o 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30
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TT MÃ MÔN 
HỌC TÊN MỒN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ) Thòi lượng (giờ)

TÓ
N

G
 SÓ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

9 DCK100010 Kỹ năng giao tiếp 2 2 0 30 30 0

B Các Iiiôn học chuyên môn ngành, 
nghề 62 27 35 1650 405 1245

I Môn học cơ sở 20 12 8 420 180 240

1 CSC111110

Nhập môn điện, 
điện tử; Điện tử 
truyền thông; Điện 
công nghiệp; Điện 
tử công nghiệp

2 1 1 45 15 30

2 CSC111010 An toàn điện 2 2 0 30 30 0

3 CSC111090 Lý thuyết mạch 2 1 1 45 15 30

4 CSC1 13080 Kỹ thuật số 4 2 2 90 30 60

5 CSC 111100 Điện tử cơ bản 2 2 0 30 30 0

6 CSC111070 Đo lường điện 2 1 1 45 15 30

7 CSC 113061 CAD Điện tử 2 1 1 45 15 30

8 CSC1 13050 Cấu trúc máy tính 2 1 1 45 15 30

9 CNC111011 Cơ sở lập trình Vi 
điều khiển 2 1 1 45 15 30

II Môn học chuyên môn 29 11 18 825 165 660

1 CSC 113070 Vi điểu khiến 4 2 2 90 30 60

2 CNC113240 Đồ án môn học 2 1 1 45 15 30

3 CNC112180 Thực tập điện tử cơ 
bản 2 0 2 90 0 90

4 CNC113253 Thực tập Doanh 
Nghiệp 4 0 4 180 0 180

5 CNK111010 Anh văn chuyên 
ngành 2 1 1 45 15 30

6 CNC112100 Kỹ thuật cảm biến 2 1 1 45 15 30

7 CNC113260 Điện tử công suất 3 2 1 60 30 30
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TT MÃ MÔN 
HỌC TÊN MÔN HỌC

Khối lượng 
(tín chỉ) Thòi lượng (giờ)

TỐ
N

G
 SÓ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TỐ
N

G
 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ C H

À
N

H

8 CNC112270 Trang bị điện 3 1 2 75 15 60

9 CNC112250 Điều khiến lập 
trình PLC 3 2 1 60 30 30

10 CNC112290 Thực tập Lắp đặt 
điện 2 0 2 90 0 90

11 CNC113270 Tự động hóa quá 
trình sản xuất 2 1 1 45 15 30

III Môn học tốt nghiệp 11 3 8 360 45 315

1 TNC112130 Mạng truyền thông 
công nghiệp 2 1 1 45 15 30

2 TNC113080 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 225 0 225

3 TNC113060 Vi điều khiến nâng 
cao 2 1 1 45 15 30

4 TNC112030 Điều khiến lập 
trình PLC nâng cao 2 1 1 45 15 30

IV Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 4 
môn) 2 1 1 45 15 30

1 CNK111021 Năng lượng tái tạo 2 1 1 45 15 30

2 CNC113280 Robot 2 1 1 45 15 30

3 CNC112260 Máy điện 2 1 1 45 15 30

4 CNC111020 Kỹ thuật khí nén 2 1 1 45 15 30

Tổng cộng: 83 40 43 2115 590 1520
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4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đạỉ

 ̂ \
C h ín h  tr i  

D C C 1 0 0 1 3 0  
(5 ,4 ,1 )

cuơng Chính tri: Tên hoc nhần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

V ẽ kỹ  th u â t  ứ n e  d u n e  
C S C  102020 

(4 ,3 ,1 )

môn Vẽ kỹ thuât ứne dune: Tên hoc phần 

CSC102020: Mã học phần 

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần tự chọn

[  T ư  c h o n  1/3 h n  
[  C N C 1 10040 ]
V  (3 ,3 ,0 ) ]

Tư chon 1/3 h.D: số HP tư chon /tổne số HP

CNC110040: Mã học phần
(3,3,0) : Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

----- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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sa Đ ồ  T IẾ N  T R ÌN H  Đ À O  T Ạ O  C Á C  H Ọ C  P H Ầ N
H K l  -  17TC HK2 -  16TC HK HỀ 1 -  OTC H K3 -  16TC H K 4 - 1 6 T C  H K H Ề 2 - 4 T C  HK5 — 13TC

Gi ảo d u cth ể  
chất 2 

DCK100032 
( 1 .0 . 1 )

Pháp luảt
DCC100220

( 2 .2 . 0 )

Tin học
D CC100191 

(3.1.2)

Tiếng Anh 1B
NNK100040

( 2 .1 . 1)

Kỹ nănẹ eiao 
tiếp 

D C K 100010 
(2 .2 .0 )

Lý thuvết ma ch 
CSC111090 

(2.1.1)

1

1
---------1----- >

1

Đo lưcrng điên 
CSC111070 

(2.1.1)

1

An toàn điên 
CSC111010 

(2.2.0)

1
---------1----->

~  1 1

T TLẳ P  đ ă tđ iẽn  
CNC112290 

(2.0.2)

1 1 
1 1

Kỹ thuât sổ 
CSC113080 

(4.2.2)

1 1

—  *— S -  ►

cấo  trúc máỵ
tính

CSC113050
(2.1.1)

1 1 
1 1

Diên tử CO’ bản 
CSC111100 

(2.2.0)

1— > l ĩ  đien tù' CO' 
bản

CNC112180
(2.0.2)

Nháp môn Đ.OT: 
ĐT.TT: ĐCN: ĐTCN

Qữ SỜ lập trình 
V P K

CNC111011
(2.1.1)

CSC111110
(2.1.1)

Anh văn chuvén 
nẹảnh 

N NC110010 
( 2 .1 . 1 )

CAD điên tử 
CSC113061 

(2 .1. 1 )

Kv thuảt cám 
biến

CNC112100
(2 .1 . 1 )

Dồ án mân.học 
CNC113240 

(2 .1 . 1 )

Trang bi điên 
CN C112270 

(3.1.2)

Diều khiến lập 
trình P IC  

CNC112250 
(3.2.1)

--------- ►
Ttrd ô n g  hóa 

Q.trình sán xuất
CNC113270

(2 .1 . 1 )

------►
Mang t.thông 
công nghiêo 
TNC112130 

(2 .1 . 1 )

Diều khiến lập 
trinh PLC.N£ 
TNC112030 

(2 .1 . 1 )

Piên từ công
s u ấ t

CNC113260
(3.2.1)

Vi điều khiến
nâng cao 

TNC113060 
(2 .1 . 1 )

TTTốt nghiệp 
TNC113080 

(5.0.5)

Vi điều khiến 
CSC113070 

(4.2.2)

Chọn 1 trong 4 học phan

i .  N ă n g  lư ợ n g  tá i t ạ o '  
C N K 1 1 1 0 2 1  

2. R o b o t  
C N C 1 1 3 2 8 0  
3. M á y  đ iệ n  
C N C 1 1 2 2 6 0  

4 . K ỹ  th u ậ t  k h í n én  
C N C 1 1 1 0 2 0  

( 2 .1 .1 )
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3 HƯỚNG DẨN THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giảo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXLƯ

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công^ 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
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5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điếm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác:
- Kiến thức và kỹ năng an toàn lao động phải được giảng dạy tại tất cả các môn 

học (lồng ghép trong quá trình đào tạo).

- Số giờ dành cho kiểm tra kết thúc học phần chưa được tính vào thời gian của 

từng học phần nên khi xây dựng kế hoạch toàn khoá và tiến độ năm học cần cộng 

thêm thời gian dành cho "kiềm tra, thi".

Tp. HỒ I
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ISO 9001 :2008

A 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Ouyết định sẻ 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đang Công nghệ Thủ Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tưcmg tuyến sinh:
■ Thời gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

KÉ TOÁN 
ACCOUNTING 
6340301 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.5 năm
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân thực hành kế toán trình độ cao đẳng có những nền tảng cơ bản để 

phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội của đất 

nước tuân thủ pháp luật; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có lý tưởng 

sống và ý chí phấn đấu. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 

kỹ năng để giải quyết được các vấn đề về chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1 Yêu cầu về kiến thức:

■ Kiến thức thực tế:

- Trình bày được những kiến thức về thiết lập hệ thống thông tin quản lý kế toán 

và tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Trình bày được một cách có hệ thống các phương pháp hạch toán kế toán để thực 

hiện việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho người quản lý doanh 

nghiệp.
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- Phân tích công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính phù hợp với những 

quy định, thông tư, quyết định, chuẩn mực kế toán Việt Nam, luật thuế và luật quản lý 

thuế hiện hành.

■ Kiến thức lý thuyết:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản Nguyên lý chủ nghĩa Mác -Lênin, 

đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Quốc 

phòng An ninh.

- Nhận thức được tầm quan trọng của Nguyên lý chủ nghĩa Mác -  Lênin, đường 

lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Trình bày được kiến thức cơ bản về kinh tế học, tài chính tiền tệ, luật kế toán và 

toán học,...

Trình bày được kiến thức chuyên ngành của kế toán viên chuyên nghiệp, bao gồm 

những nguyên lý cơ bản về kế toán, những kiến thức chuyên sâu về từng phần hành kế 

toán và kế toán tồng hợp vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

1.2.2 Yêu cầu về kỹ năng:

■ Kỹ năng cứng: Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng:

- Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán và vận dụng được các phần mềm kế 

toán khác.

- Lập được các chứng từ kế toán: hoá đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu 

xuất, séc, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho,...

- Tính toán và định khoản được các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh.

- Ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế vào các sổ sách kế toán liên quan.

- Thiết lập được quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ hiệu quả.

- Kiểm kê và đối chiếu được sổ quỹ, hàng tồn kho, công nợ.

- Lập được bảng lương, bảng trích các khoản theo lương.

- Lập được bảng phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, phân bổ chi phí khấu hao tài 

sản cố định.

- Lập được phiếu tính giá thành.

- Lập báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo bán hàng, báo cáo thuế định kỳ và báo cáo 

tài chính.
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- Phân tích được tình hình tài chính và hoạt động kinh tế doanh nghiệp; Xử lý các 

tình huống trong môi trường kinh doanh linh hoạt và hiệu quả; Đề xuất các giải pháp 

quản lý kế toán phù họp cho doanh nghiệp.

■ Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.

- Có khả năng làm việc tập thể: biết kết hợp giữa các phần hành kế toán đề thực 

hiện hiệu quả quy trình thu thập và luân chuyển chứng từ.

- Có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống về nghiệp vụ kế toán và kinh doanh 

liên quan trong và ngoài doanh nghiệp.

- Thiết lập được quan hệ làm việc với các phòng ban để hỗ trợ công tác kế tóan 

thực hiện tốt.

- Thích nghi và linh hoạt hội nhập môi trường làm việc với các lĩnh vực khác 

trong khối ngành kinh tế.

■ về năng lực ngoại ngữ:

Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu 

ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 

gia Hàn Quốc cấp.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và được đánh 

giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:

Có chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỳ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT.

1.2.3 Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, chủ động, trung thực và liêm khiết trong 

công việc được giao.

- Có tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ và chính xác, có ý thức họp tác 

trong công việc với các bộ phận chức năng có liên quan.
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- Tuân thủ các quy định về công tác kế toán và quy định pháp luật.

- Luôn thể hiện tinh thần kỷ luật và tác phong công nghiệp trong công việc.

- Tinh thần cầu tiến luôn được thể hiện trong công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán trình độ cao đẳng, sinh viên có thể làm việc ở các vị 

trí sau:

1.3.1 Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm 

nhận công việc tại các vị trí sau:

- Kế toán tổng hợp: phụ trách các công việc tổng hợp như kiểm tra, đối chiếu số 

liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Phân bổ các khoản chi phí định kỳ: chi phí lương, chi 

phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định....; Lập báo cáo thuế định kỳ, báo 

cáo tài chính năm.

- Kế toán trưởng: quản lý phòng (bộ phận) kế toán; Thực hiện việc kiểm tra. kiểm 

soát các hoạt động của phòng (bộ phận) kế toán; Tổ chức công tác kế toán nhàm quản lý 

tài sản của doanh nghiệp; Giải quyết những vấn đề phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp 

cũng như bên ngoài liên quan đến thuế và kế toán.

1.3.2 Doanh nghiệp lớn: sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công việc 

tại các vị trí sau:

- Kế toán viên: phụ trách các phần hành như: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế 

toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,...

- Ngoài ra, có thể đảm nhận công việc: nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, 

tài chính, thuế..

2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 36

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 86 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 67 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 49 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 37 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2.5 năm.

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:
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TT MÃ HỌC 
PHÀN TÊN HỌC PHẦN

K hối lưọ’ 
(tín chỉ

ng
)

Thòi lượng (giờ)

TỔ
N

G
 SỐ

LÝ
TH

U
Y

ẾT

TH
Ụ

C
H

À
N

H

TỐ
N

G
 SỐ

LÝ
TH

U
Y

ÉT

TH
Ụ

C
H

À
N

H

A Các học phần chung/đại cương 19 11 8 435 160 275

DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0

1
1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục QP - An 
ninh 3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60
7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 \1 45 15 30
8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

B Các học phần chuyên môn ngành, 
nghề 67 38 29 1560 570 990

I Học phần CO’ sỏ’ 20 13 7 405 195 210
1 CSK110030 Kinh tế vi mô 2 1 1 45 15 30
2 CSK110040 Tài chính tiền tệ 2 1 1 45 15 30
3 CSK110020 Lý thuyết thống kê 2 1 1 45 15 30
4 CSK110010 Luật kế toán 2 2 0 30 30 0
5 CSK110180 Nguyên lý kế toán 3 2 1 60 30 30

6 CSC110154 Tài chính doanh 
nghiệp 1 3 2 1 60 30 30

7 CSC110152 Tài chính doanh 
nghiệp 2 2 1 1 45 15 30

8 CSK110050 Thuế 2 1 1 45 15 30

9 Học phần tụ’ chọn 2 2 0 30 30 0(Chọn 1 trong 2 học phần sau)
DCK100010 Kỹ năng giao tiếp 2 2 0 30 30 0

CNC110230 Nghiệp vụ thanh toán 
quốc tế 2 2 0 30 30 0

II Học phần chuyên môn 39 23 16 825 345 480
II. 1 Học phần bắt buộc 35 21 14 735 315 420

1 CNK110021 Kế toán tài chính 1 4 3 1 75 45 30
2 CNK110022 Kế toán tài chính 2 4 3 1 75 45 30
3 CNK110010 Báo cáo tài chính 2 1 1 45 15 30
4 CNC110010 Kế toán quản trị 1 2 1 1 45 15 30

5 CNC110123 Ưng dụng excel kế 
toán 1 3 2 1 60 30 30

6 CNC110122 ứng dụng excel kế 2 1 1 45 15 30
5



toán 2

7 CNC 110240 Sử dụng phẩn mềm kế 
toán 4 3 1 75 45 30

8 CNK110030 Chứng từ sô sách kê 
toán 3 2 1 60 30 30

* 9 CNK110040 Luân chuyển các phần 
hành kế toán. 2 0 2 60 0 60

10 CNK110070 Thực hành BCTC và 
báo cáo thuế 3 2 1 60 30 30

11 CNC110110 Kiểm toán 2 1 1 45 15 30

12 CNC110250 Anh văn chuyên 
ngành Kế toán 2 1 1 45 15 30

13 CNC110013 Kế toán tài chính 3 2 1 1 45 15 30
II.2 Học phần tự chọn 4 2 2 90 30 60

11.2.1 (Chọn 1 trong 2 học phần sau) 2 1 1 45 15 30

1 CSC110110 Nghiệp vụ ngân hàng 
thương mại 2 1 1 45 15 30

2 CSC110170 Thị trường chứng 
khoán 2 1 1 45 15 30

n.2.2 (Chọn 1 trong 2 học phần sau) 2 1 1 45 15 30
1 CNC110090 Kế toán chi phí 2 1 1 45 15 30

CNK110190 Kế toán hành chính sự 1 1 45 15 30Z nghiệp Á

III Học phần tốt nghiệp 8 2 6 330 30 300

1 TNC110080 Hệ thống thông tin kế 
toán 2 1 1 45 15 30

2 TNC110040 Kế toán quản trị 2 2 1 1 45 15 30
3 TNC110090 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 240 0 240

Tổng cộng: 86 49 37 1995 730 1265
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các
t

s

môn học chung/đại

G iáo  d u c  c h ín h  t r i  
D C C 100280  

(4 ,3 ,1)

cưong Giáo duc chính tri: Tên hoc nhẩn

DCC100280: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (Tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 

ngành, nghề

Phần bắt buộc

K e to á n  tà i c h ín h  1 
C N K 1 10021 

(4 ,3 ,1)

môn
Kế toán tài chính 1 : Tên hoc phần 

CNK110021: Mã học phần 

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (Tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  T ư  c h o n  1/2 hi) ^ N | (  N h ó m  B .1.10 
V  (2 ,2 ,0 ) J

môn Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chon /Tổng số HP 

Nhóm B. 1.10: nhóm học phần tự chọn 

(2,2,0): Số tín chỉ của HP (Tổng số, LT,TH)

- - - - - ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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H K I

SỐ t ín  c h ỉ:  9  LT;8 TH

Tin h,Q£ 
D C C 1 0 0 1 9 1  

(3 ,1 ,2 )

H K I I

S ố  t ín  c h ỉ :  1 4  LT; 5  TH

Tư chon ì/2h.p
nhỏm fi. 1.10

( 2 ,2 ,0 )

G iá o  d u c  c h ín h  t r i P h á p  l u â t
D C C 1 0 0 2 8 0 D C C 1 0 0 2 2 0

T iế n g  A n h  1B T iế n g  A n h  2
N N K 1 0 0 0 4 0  ---------- — ►  N N C 1 0 0 0 4 0

(2 ,1 ,1 ) (3 ,2 ,1 )

G iá o  d u c  Q P A N
D C C 1 0 0 2 9 0

(3 ,2 ,1 )

Lv t h u v ế t
t h ố n g  k ê G iá o  d u c  t h ế  c h ấ t  2

C S K 1 1 0 0 2 0 ------ «- D C K 1 0 0 0 3 2
(2 ,1 ,1 ) (1 ,0 ,1 )

ỉ

G iá o  d u c  t h ế  c h ấ t  1 L u â t  k ẽ  t o á n
D C K 1 0 0 0 3 1  ----------- —►  C S K 1 1 0 0 1 0

(1 ,0 ,1 ) 1 (2 ,2 ,0 )  
1
1

K in h  t ế  v i m ô
1
Ị T h u ế

C S K 1 1 0 0 3 0 1 ► C S K 1 1 0 0 5 0
(2 ,1 ,1 )

r

N g u v ê n  Ịý k ế  t o á n  
C S K 1 1 0 1 8 0

( 3 ,2 ,1 )

K ế  t o á n  t à i  c h ín h  1
C N K 1 1 0 0 2 1

(4 ,3 ,1 )



H Kill
S ố  t ín  c h ỉ :  1 2  LT; 7  TH

Tu chọn 1/2  lu iì
nhóm  II.2.1

(2 , 1, 1)

K ế  t o á n  q u à n  t r i  1
C N C 1 1 0 0 1 0

(2.1,1)

HKIV
S ố  t í n  c h í: 1 0  LT; 1 0  TH

Tu-chon ¡/2 ho 
n h ó m  11.2.2 

(2,1, 1)

K ế t o á n  q u à n  t r ị  2
T N C 1 1 0 0 4 0

(2, 1, 1)

HKV
S ố  t í n  c h ỉ: 4  LT;7 TH

T à i c h ín h  d o a n h  n g h iệ p  1 T à i c h ín h  d o a n h  n g h iệ p  2
C S C 1 1 0 1 5 4  --------►  C S C 1 1 0 1 5 2

(3 ,2 ,1 )  (2 ,1 ,1 )

T à i c h ín h  t i ề n  t ê  
C S K 1 1 0 0 4 0  

(2.1,1)

Si> d u n g  P h ầ n  m ề m  kê' 
t o á n

C N C 1 1 0 2 4 0
( 4 ,3 ,1 )

A n h  v ă n  c h u v ẽ n  n g à n h  
K ê t o á n

C N C 1 1 0 2 5 0
(2.1.1)

C h ứ n g  t ừ  SỐ s á c h  k ẽ  
t o á n

C N K 1 1 0 0 3 0
(3 ,2 ,1 )

_  ]

I ư â n  r h ư v ấ n  c.ác p h a n  
h à n h  k ế  t o á n  
C N K I1 0 0 4 0  

(2 ,0 ,2 )

ủ n g  d u n g E x ce l k ế  t o á n  2
C N C 1 1 0 1 2 2

(2,1,1)

T h ư c  t â o  t ố t  n g h iệ p
T N C 1 1 0 0 9 0  

(4  0 ,4 )

T hự c h à n h  BCTC và Báo 
c á o  t h u ế

C N K 1 1 0 0 7 0
( 3 ,2 ,1 )

1 1
1 K ế  t o á n  t à i  c h in h  3

C N C 1 1 0 0 1 3 r— ►

1
1

( 2 .1 ,1 ) 1
1

K ế  t o á n  t à i  c h ín h  2
1
1 B á o  c á o  t à i  c h ín h

C N K 1 1 0 0 2 2 ------- C N K 1 1 0 0 1 0 -------- ►
(4 ,3 .1 ) (2 ,1 ,1 )

K iế m  t o á n  
C N C 1 1 0 1 1 0  

( 2 . 1. 1)

H ê  t h ố n g  t h ô n g  t i n  k ế  
t o á n

T N C 1 1 0 0 8 0
(2 , 1 , 1 ) J
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5. HƯỚNG DẢN THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội phối

hợp vói các Bộ/ngành tố chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 

trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 

kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thế chất: Thực hiện theo chương trình môn học được 

ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 

2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 

kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học

được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi. X.O' \
- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban\C'\

hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 )*■■] 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. \ ỵ

5.2. Hưóng dẫn xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố 

trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, 

khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Đề giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 

cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, 

huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hưóng dẫn tổ chức kiếm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 

thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ 

thể.
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- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được 

dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của 

trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 

trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác: Sau khi kết thúc khóa học và được xét công nhận tốt nghiệp,

người học được cấp danh hiệu Cử nhân thực hành.

Tp.Hồ Chỉ Minh, ngày 27 thảng 08 năm 2019 

ỈỌyHIỆU TRƯỞNG
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UỲ BẠN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đăng Công nghệ Thủ Đức)

Tên ngành, nghê đào tạo:
Tên tiếng Anh:
Mã ngành, nghề:
Hình thức đào tạo:
Đối tượng tuyển sinh:
Thòi gian đào tạo:
Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
COMMERCIAL BUSINESS 
6340101 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2,5 năm học 
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo chuyên ngành kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng có phẩm chất 

chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; thực hành tốt các năng lực chuyên môn 

của lĩnh vực đào tạo; tạo điều kiện học viên tự phát triển toàn diện cá nhân và học tập 

suốt đời.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản và các phương pháp quản trị trong các lĩnh vực về 

tìm kiếm khách hàng tiềm năng, marketing, quản lý quan hệ khách hàng, bán 

hàng, lập kế hoạch, báo cáo công việc kinh doanh, tổ chức công việc kinh doanh 

thương mại, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, chăm sóc khách hàng;

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong hoạt động kinh doanh thương mại;

- Có kiến thức cơ bản trong luật đại cương, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Nhận thức được những giá trị của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lê 

nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.



1.2.2. Yêu câu vê kỹ năng:

Kỹ năng cứng

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian 
giao hàng....
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồneụ hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ 
xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có.

Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

Nhận biết tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương 
tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Vận dụng quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy 
trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu 
của các quy trình này.

Kỳ năng mềm

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo đội nhóm và giao tiếp xã hội 

thông thường.

Có kỹ năng khởi nghiệp; kỹ năng phỏng vấn tìm việc; kỹ năng quan hệ nội bộ.

Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh 

chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 

gia Hàn Quốc cấp.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5; 

Lưu Ỷ: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 

được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo. 

về năng lực sử dụng CNTT: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao do 

Trường Cao đẳng Côna nghệ Thủ Đức công nhận cấp Hoặc có chứng chỉ kỹ năng 

sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; 

duy trì các mối quan hệ khách hàng.
Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng 

pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;



- Có tính kỷ luật cao, trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, thể hiện 

tính nghiêm khắc và tôn trọng lợi ích doanh nghiệp;

- sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các vị trí, thể hiện tính sáng tạo, 

quan tâm theo dõi tình hình thương mại nơi làm việc và có hoài bão về nghề 

nghiệp được đào tạo

- Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và cải thiện kỹ năng mềm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng, học sinh có 

thể làm việc ở các vị trí sau: Bộ phận kinh doanh, bộ phận bán hàng, bộ phận tiếp thị 

quảng cáo, bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận giám sát thị trường ở tất cả các loại 

hình công ty và tổ chức khác.

2. KHÓI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 33

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 82 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 63 tín chỉ

- Khối lượns lý thuyết: 41 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 41 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
M Ã  H Ọ C  

PH Ầ N
T Ê N  H Ọ C  PH Ầ N

K hối lư ợng T hòi lư ọng

(tín chỉ) (giờ)

T
Ố

N
G

 SỐ

L
Ý

T
H

U
Y

Ế
T

T
H

ự
C

H
À

N
H

T
Ố

N
G

 SÓ

L
Ý

T
H

U
Y

Ế
T

T
H

Ụ
C

H
À

N
H

A Các học phần chung/ đại cương 19 11 8 435 160 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng 
và an ninh 3 2 1 75 36 39



6 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

7 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

8 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

B Các học phần chuyên môn ngành, 
nghề 63 30 33 1560 450 1110

I Học phần cơ sở 17 10 7 360 150 210

1 CSC104020 Nhập môn Kinh 
doanh thương mại 2 1 1 45 15 30

2 CSC104030 Thương mại đại 
cương 2 1 1 45 15 30

3 CSC103021 Lý thuyết thống kê 2 1 1 45 15 30

4 CSC 104040 Tâm lý khách hàng 2 1 1 45 15 30

5 CSK104030 Quản trị học 3 2 1 60 30 30

6 CSK104020 Kinh tế vi mô 3 2 1 60 30 30

7 CSC104231 Marketing căn bản 3 2 1 60 30 30

II Học phần chuyên môn 42 20 22 960 300 660

8 CNC104330
Tư vấn và đàm phàn 
trong kinh doanh 3 1 2 75 15 60

9 NNC104020
Anh văn chuyên 
ngành 2 1 1 45 15 30

10 CNC104030 Xử lý bảng tính 3 2 1 60 30 30

11 CNC104370 Khai thác trang thiết 
bị bán hàng

2 1 1 45 15 30

12 CNC104360
Hệ thống thông tin 
thương mại

2 1 1 45 15 30



13 CNC104350
Lập kế hoạch bán 
hàng 2 1 1 45 15 30

14 CNC104320 Kinh doanh sản phẩm 3 1 2 75 15 60

15 CNC104340 Tổ chức công viêc 
KDTM 2 1 1 45 15 30

16 CNC104091 Quản trị sản xuất 3 2 1 60 30 30

17 CNC104271 Quản trị Marketing 2 1 1 45 15 30

18 CNC104280 Bán hàng quốc tế 2 1 1 45 15 30

19 CSK104040 Quản lý quan hệ 
khách hàng 2 1 1 45 15 30

20 CNC104290 Bán hàng Online 2 1 1 45 15 30

21 CNC104300 Khởi sự doanh nghiệp 2 1 1 45 15 30

22 CNC104310 Đạo đức kinh doanh 2 1 1 45 15 30

23 TNK104030 Thực tập doanh 
nghiệp 3 3 90 90

24 TNC104031 Quản lý dự án 3 2 1 60 30 30

25 TNK104040 Quản trị doanh nghiệp 2 1 1 45 15 30

III
> r

Học phân tôi nghiệp 4 0 4 240 0 240

26 TNK104010 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 240 0 240

Tổng cộng 82 41 41 1995 610 1385



4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

(------------------------------------- >Chính tri
DCC100280

(4,3,1)
s________________ >

cưong Chính trị: Tên hoc nhan

DCC100280: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bát buộc

Vẽ kỹ thuât ứng dung 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ k y  thuât ứng dung: Tên hoc phần 

CSC102020: Mã học phàn 

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần tự chọn

ẹ Tư chọn 1/3 Nk

Im  \
CNCl 10040 1 

< (3,3,0) /

Tư chon 1/3 h.p: số HP tự chon /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần 
(3,3,0) : Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

--------- ► Điều kiện tiên quyết

- - - - -
Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:



HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ III HỌC KỲ IV HỌC KỲ V
Số tín chỉ: 10 LT, 7 TH Số tín chỉ: 9 LT, 7TH Số tín chí: 10 LT, 7TH Số tín chỉ: 7LT, 9TH Số tín chỉ: 7 LT, 9TH

Pháp luật 
DCC100220 

(2,2,0)
Tàm lý khách hàng 

CSC 104040 
(2, 1, 1)

Khởi sự doanh nghiệp 
CNC104300 

(2, 1, 1)

Giáo dục thẻ chất 1
DCK100031

(1,0,1)
s___ 4

Tổ chức còng việc KDTM 
CNC104340 

(2, 1, 1)

Khai thác trang thiết bị bán hàng 
CNC104370 

(2, 1, 1)

“ U

Tin học 
DCCI00I9I 

(3,1,2)

Giáo dục thể chất 2
DCK100032

(1,0,1)
4

Anh vân chuyên naành 
NNC104020 

(2, 1, 1)

Đạo đức kinh doanh 
CNC104310 

(2, 1, 1)

*----
Giaos dục chính trị

DCC100280
(4.3.1)

4

Kinh tế vi mô 
CSK104020 

(3,2,1)

Xử lý bàng tinh
CNC104030

(3,2,1)
s_____ ■ẩ

Giáo dục ANQPAN
DCC100290

(3,2,1)
4

Nhập mòn kinh doanh TM 
CSC 104020 

(2, 1, 1)

Quân tn học 
CSK104030 

(3,2.1)

Marketing căn bản 
CSC 104231 

(3,2,1)

Thương mại đại cương 
CSC 104030 

(2, 1, 1)

Tư vân và đám phán trong KD 
CNC104330 

(3,2,1)

Hệ thống thôna tin thươna mại 
CNC104360 

(2, 1, 1)

Thực tập doanh nghiệp 
TN KI 04030 

(3,0,3)

Kinh doanh sàn phầm 
CNC104320 

(3,2,1)

Quàn lý quan hệ KH 
CSK104040

/ -----
Tiếng anh 1B

>

NNK100040
(2,1,1)

V__ J

Lý thuyêt thòng kê 
CSC 103021 

(2, 1, 1)

Tiếng anh 2 
NNC100040 

(3,2,1)

Quàn trị marketing 
CNC104271

(2,1,1)

(2,1.1)
Bán hàna quốc té 

CNC104280

1—
Lập kế hoạch bán hàng (2,1,1)

CNC104350
(2,1,1)

Quản trị sản xuất 
CNCÍ 04091 

(3,2,1)

Thực tập tốt nghiệp 
TNK104010 

(4,0,4)

Quàn lý dự án 
TNC104031 

(3,2,1)

Bán hàng online 
CNC104290 

(2,1,1)

Quàn trị DN 
TN KI 04040 

(2.1,1)



5. HƯỚNG DẨN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRĨNH:

5.1. Các môn học chung bát buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp
với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vởi môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đổi với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vởỉ môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vởỉ môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp dang theo học, nhà trường sẽ bố 
trí tham quan, học tập. thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, v.v... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thê thao, 
huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiêt cụ 
thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được 
dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của 
trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

Các môn giáo dục Quốc phòng và An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.
8



5.5. Các chú ý khác (nếu có): Sau khi kết thúc khóa học và được xét công nhận tốt

nghiệp, người học được cấp danh hiệu Cử nhân thực hành.

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành tại cơ sở:

- Thực hành được đào tạo ngay tại trường, trong quá trình đào tạo sử dụng phòng 

mô phỏng nghề để đào tạo nhàm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu 

biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của học phần thực 

tập nghiệp vụ kinh doanh. Sau khi hướng dẫn chung phân nhóm thực hành nghề 

theo các nghiệp vụ của từng loại hình doanh nghiệp.

- Thực tập tốt nghiệp:

o Thời gian và nội dung theo chương trình học phần.

o Sinh viên thực hiện bài báo cáo thực tập tốt nghiệp theo “ Quy định báo

cáo thực tập tôt nghiệp" do Khoa Quản trị kinh doanh ban hành.

Tp.Hằ Chỉ Minh, n g à y ..... tháng .
i

tháng .... năm 2019
í —-
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U Ỷ  B Ạ N  N H Â N  D Â N  T P . H C M  

TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

JJL
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

IS O 'KHÍ .70)5 ________> _  _ _ - *ISO 50111 2015

TRÌNH Đ ộ CAO ĐẲNG
(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:
■ Mâ ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyển sinh:
■ Thời gian đào tạo:

LOGISTICS 
LOGISTICS 
6340141 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2,5 năm

Danh hiệu sau khi tôt nghiệp: Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

LI Mục tiêu chung

Đào tạo chuyên ngành Logistics trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo 

đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; thực hành tốt các năn g lực chuyên môn hoạch định, 

thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như 

những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng; tạo điều kiện để sinh viên tự phát triển toàn diện cá nhân và học tập 

suốt đời.

1.2 Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Trình bày được kiến thức về các loại hàng hóa, tiêu chuẩn vệ sinh và an 

toàn hàng hóa, quy trình nhận hàng, dỡ hàng; các trang thiết bị, dung cụ lưu 

hàng và phương tiện vận chuyển trong kho.

- Mô tả được hệ thống tổ chức kho; cách thức đóng kiện hàng hóa, bốc dỡ 

hàng hóa, kiểm tra xuất -  nhập hàng.

- Trình bày được cách lập kế hoạch và tổ chức công việc trong kho, tuyển 

dụng nhân sự và đánh giá công việc trong kho.

- Trình bày được về các quy định của pháp luật về lao động, an toàn lao động 

và PCCC.



- Trình bày được các nguyên tăc giao tiêp trong doanh nghiệp và quan hệ 

thương mại với khách hàng và nhà cung cấp.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
- Tổ chức, vận hành được hệ thống thông tin doanh nghiệp, lập được kế hoạch 

làm việc kho, tổ chức khôna gian kho đảm bảo nguyên tắc an toàn, chất lượng 

hàng hóa và hiệu quả kinh tế.

- Thực hiện các nguyên tắc giao tiếp trong doanh nghiệp và quan hệ thương mại 

với khách hàng và nhà cung cấp.

- Sử dụng, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng trang thiết bị, dung cụ lưu hàng, 

phương tiện vận chuyển trong kho.

- Thực hiện được việc quản lý bao bì và xử lý rác thải; hiểu biết các loại hàng 

hóa, tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn hàng hóa, hệ thống kho, quy trình nhận 

hàng, dỡ hàng, các chứng từ thương mại.

- Thực hiện được quy trình xuất hàng, đóng kiện hàng hóa, bốc dỡ hàng hóa, 

kiểm tra xuất hàng và đảm bảo chính xác các chứng từ thương mại liên quan 

đến việc xuất hàng.

- Lập kế hoạch và tổ chức công việc trong kho, tuyển dụng nhân sự, đánh giá 

công việc trong kho, thực hiện được các quy định của pháp luật về lao động.

- Thực hiện được thủ tục kiểm kê hàng hóa, biết cách phân tích các chỉ số liên 

quan đến hiệu năng quản lý kho và nghiệp vụ bổ sung hàng hóa.

2
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Kỹ năng mềm:
- Thiết lập quan hệ với cơ quan hữu quan, đối tác và khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo đội nhóm và giao tiếp xã hội 

thông thường.

- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc 

tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng 

Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế 

Quốc gia Hàn Quốc cấp.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

Lưu Ỷ: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 

được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo. 

về năng lực sử dụng CNTT: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức công nhận cấp Hoặc có chứng chỉ kỹ năng 

sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chủ và chịu trách nhiệm

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp 

luật và các quy định tại nơi làm việc

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các 

công việc được giao.

- sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các vị trí, thể hiện tính sáng tạo 

và có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Logistics trình độ Cao đẳng, sinh viên có thể làm việc ở các vị 

trí sau: nhân viên Logistics, quản lý kho, tham gia làm việc trong bộ phận Logistics tại 

các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác có hoạt động liên 

quan đến quản lý, sản xuất và kinh doanh
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2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 33

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 64 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 42 tín chỉ; Thực hành, thực tập. thí nghiệm: 41 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT Mã HP Tên HP

Khối lượng (Tín 
chỉ) Thời lượng (Giờ)

T
O

N
G

 SÓ

L
Ý

 T
H

U
Y

É
T

T
H

ự
C

 H
À

N
H

T
Ỏ

N
G

 SÓ

L
Ý

 T
H

Ư
Y

É
T

T
H

ự
C

 H
À

N
H

A. CÁC HỌC PHÀN CHUNG/ĐẠI CƯƠNG 19 11 8 435 160 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh 3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

B. CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN 
NGÀNH, NGHÈ 64 31 33 1515 465 1050

I. Học phần cơ sở 23 14 9 480 210 270

1 CSK104030 Quản trị học 3 2 1 60 30 30

2 CSC100220 Kinh tế vĩ mô 2 1 1 45 15 30

3 CSK104020 Kinh tế vi mô 3 2 1 60 30 30

4 NNC104030 Anh văn chuyên ngành 3 2 1 60 30 30

5 CSC104060 Nhập môn Logistics 2 1 1 45 15 30

6 CSC104070 Quản trị chuỗi cung ứng 3 2 1 60 30 30

7 CSC104080 Quản lý kho bãi 3 2 1 60 30 30

8 CSC 104090 Quản lý trang thiết bị 2 1 1 45 15 30
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9 CSC104100 Bảo quản hàng hóa 2 1 1 45 15 30

Học phần tự chọn 2 1 1 45 15 30

10 CSC110051 Kinh tế quốc tế 2 1 1 45 15 30

11 CSC104110 Dự báo hoạt động và tính 
toán giá cả 2 1 1 45 15 30

II. Học phần chuyên môn 35 16 19 810 240 570
12 CNC104460 Vận tải và giao nhận 3 2 1 60 30 30

13 CNC104450 Kỹ thuật khai báo hải quan 2 1 1 45 15 30

14 CNC104410 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 3 1 2 75 15 60

15 CNC104030 Xử lý bảng tính 3 2 1 60 30 30

16 CNC104420 Nhận hàng 2 1 1 45 15 30

17 CNC104430 Quan hệ với nhà cung cấp và 
khách hàng 2 1 1 45 15 30

18 CNC104440 Quản lý và bổ sung hàng hóa 2 1 1 45 15 30

19 CNC104380 Quản lý bao bì và rác thải 2 1 1 45 15 30
20 CNC104390 Xuất hàng 2 1 1 45 15 30

21 CNC104400 Tham gia tuyển dụng nhân 
sự và quản lý nhóm 3 2 1 60 30 30

22 CNC104470 Thực tập doanh nghiệp 3 0 3 90 0 90
23 TNC104070 Đầu tư và đánh giá hiệu quả 3 1 2 75 15 60
24 TNC104080 Bán hàng 2 1 1 45 15 30

II.2 Học phần tự chọn 3 1 2 75 15 60

25 CNC104230 Tổ chức quản lý và đánh giá 
hiệu quả công việc 3 1 2 75 15 60

26 CNC104250 Thương mại điện tử 3 1 2 75 15 60

III. Học phần tốt nghiệp 4 0 4 240 0 240
1 TNC104090 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 240 0 240

TỎNG CỘNG 83 42 41 1950 625 1325
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4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

r  A
C h ín h  t r i  

D C C 1 0 0 1 3 0  
(5 ,4 ,1 )

k____________ )

cương Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề

Phần bắt buộc

V ẽ kv  t h u â t  ÚH2 d ụ n g  
C S C 1 0 2 0 2 0  

(4 ,3 ,1 )

mồn Vẽ kỹ thuạt ứng dung: Tên hoc phần 

CSC102020: Mã học phần 

(4,3,1): Sổ tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  Tu- c h o n  1/3 h p  >>
( C N C 1 1 0 0 4 0  1

V (3 ,3 ,0 )  J

Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chọn /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần
(3,3,0) : Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

-------------► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ III HỌC KỲ IV HỌC KỲ V
số  tín chỉ: 9 LT, 7 TH số  tín chi: 11 LT.7TH Số tín chỉ: 9 LT, 8 TH số  tín chỉ: 8 LT, 10TH Số tín chỉ: 6 LT, 8 TH

t —
Giáo dục thể chất 1

DCK100031
( 1,0, 1)

4

Giáo dục thể chất 2 
DCK100032 

( 1,0, 1)

Kỳ thuật khai báo hãi quan 
CNC104450 

(2, 1, 1)

Tin học 
DCC100191 

(3,1,2)

Pháp luật 
DCC100220 

(2,2,0)

Quản lý bao bi và rác thải 
CNC104380 

(2, 1, 1)

é
Xử lý bảng tính

CNC104030
(3,2,1)

4

>
Kinh tế vĩ mô 
CSC 100220 

(2, 1,1)

Nghiệp vụ xuất nhập khấu 
CNC104410 

(3,1,2)

Thực tập doanh nghiệp 
CNC104470 

(3,0,3)

Quản trị chuỗi cung ima 
CSC 104070

Vận tài và giao nhận 
CNC104460 

(3,2,1)

> Thực tập tốt nghiệp 
TNC104090 

(4,0,4)

(3,2,1)

Kinh tế vi mô r 'I Anh văn chuyên ngành
CSK104020 .... 1 Giáo dục chinh trị NNC104030

(3,2,1) DCC100280 (3.2.1)
(4.3.1)

Tham gia tuyển dụng nhân sự 
và quàn lý nhóm 

CNC104400 
(3.2.1)

Nhập môn Logistics 
CSC 104060 

(2, 1, 1)

Quàn trị học 
CSK104030 

(3,2,1)

Quan hệ với nhá cc và KH 
CNC104430 

(2,1,1)

Xuất hàng 
CNC104390 

(2,1,1)

............. >

Đẩu tư và đánh giá hiệu quả 
TNC104070 

(3,1,2)

Tiếng Anh 1B 
NNK100040 

(2. 1. 1)

Quản lý kho bãi 
CSC 104080 

(3,2,1)

Giáo dục ANQP
DCC100290

(3,2,1)

->
Tiếng Anh 2 
NNC100040 

(3.2.1)

Quản lý trang thiết bị 
CSC 104090 

(2, 1, 1)

Bào quàn hàng hóa 
CSC 104100 

(2, 1, 1)

Nhận hàng 
CNC104420 

(2,1,1)

>
Quàn lý và bố sung hàng hóa 

CNC104440 
(2, 1, 1)

Bán hàng 
TNC104080 

(2, 1, 1)
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5. HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Các môn học chung bát buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp
với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương trình 
môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vởi môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giảo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Đe sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố 
trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, 
khu chế xuất, v.v... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, 
huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tồ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 
thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ 
thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được 
dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của 
trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng và An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.
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- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.
5.5. Các chủ ý  khác (nếu có): Sau khi kết thúc khóa học và được xét công nhận tốt

nghiệp, sinh viên được cấp danh hiệu Cử nhân thực hành.

Hướng dẫn phân bồ thòi gian và nội dung thực hành tại cơ sở:

- Thực hành được đào tạo ngay tại trường, trong quá trình đào tạo sử dụng 

phòng mô phỏng nghề để đào tạo nhàm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng 

các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của môn học

thực tập .....  Sau khi hướng dẫn chung phân nhóm thực hành nghề theo các

nghiệp vụ của từng loại hình doanh nghiệp.

- Thực tập tốt nghiệp:

o Thời gian và nội dung theo chương trình môn học. 

o Người học thực hiện bài báo cáo thực tập tốt nghiệp theo “ Quy định 

báo cáo thực tập tốt nghiệp” do Khoa Quản trị kinh doanh ban hành.

Tp.Hồ Chỉ Minh, n g à y ..... tháng .... năm 2019
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U Ý  B A N  N H Â N  D Â N  T P . H C M  

TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

A ĩ.

ISO 9001:201»

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẨNG

(Ban hành í heo Ouyèt định số ỉ 5 3/QĐ-CNTĐ ngày 2/ tháng 08 năm 2019 
cua Hiệu trường trường Cao đăng Công nghệ Thủ Đức)

Tên ngành, nghề đào tạo: 

Tên tiếng Anh:

Mã ngành, nghề:

QUẢN TRỊ DỊCH v ụ  DU LỊCH VÀ LỬ HÀNH

TRAVEL

6810101

Hình thức đào tạo:
Đối tưựng tuyển sinh:
Thời gian đào tạo:
Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tưong đưong
2.5 năm
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch và lữ hành bao gồm cả nội 

địa và quốc tế, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức và kỹ năng 

đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề; làm việc trong các doanh nghiệp lừ hành và các 

lĩnh vực liên quan. Đồng thời có khả năng tiếp tục học tập đề nâng cao trình độ và phát 

triền nghề nghiệp trong tương lai.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

♦> về kiến thức:

-  Trình bày được những kiến thức đại cương về ngành học.

- Trình bày được những kiến thức chuyên ngành về ngành học.

- Mô tả và phân tích được các quy trình làm việc của hoạt động kinh doanh dịch vụ du 

lịch và lữ hành.

❖  về kỹ nâng

■ Kỹ năng cứng:
-  Thực hiện được các nghiệp vụ của nhân viên kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.

- Thực hiện được các nghiệp vụ của người hướng dẫn viên du lịch .

- Vận dụng được kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý, tuyến điểm du lịch... trong hoạt 

động nghề nghiệp.
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■ Kỳ năng mềm:
-  Chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên du lịch

■ về năng lực ngoại ngữ:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương 

đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc gia 

Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

- Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và được đánh giá đạt 

các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT.

❖  về thái độ:

-  Có nhận thức chính trị đúng đắn và chấp hành Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam.

- Có lòng tự hào dân tộc; yêu quê hương đất nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc Việt Nam.

- Có ý thức tự giác học tập; nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để đáp 

ứng yêu cầu công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Sinh viên có thế làm việc ở 
các vị trí sau:
- Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch, các trung tâm dịch vụ lữ hành.

- Thuyết minh viên tại các khu du lịch, bảo tàng, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam 

tháng cảnh,..

-  Nhân viên thực hiện các nghiệp vụ: kinh doanh, marketing, điều hành, chăm sóc khách 

hàng tại phòng kinh doanh lữ hành, phòng nhân sự, phòng tiếp thị sản phẩm du lịch, 

phòng quản lý chất lượng của các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, điếm tham 

quan, khu du lịch, khu vui chơi giải trí,...và các tổ chức khác với vai trò là người thực 

hiện trực tiếp hay người tổ chức, quản lý.
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-  Chuyên viên trong các cơ quan quản lí nhà nước vê du lịch.

-  Đồng thời có thể tự khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành theo quy định 

về kinh doanh dịch vụ du lịch.

2. KHỚI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 35 (bao gồm 32 học phần bắt buộc và 03 học phần tự chọn)

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 81 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 18 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 63 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 40 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 41 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
MÃ HỌC 

PHÀN
TÊN HỌC PHÀN

Khối lượng 

(tín chí)
Thòi lượng (giờ)

TỐ
N

G
 SÓ

LÝ
 TH

U
Y

ẾT

TH
Ụ

C
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 SÓ

LÝ
 TH

U
Y

ẾT

TH
Ụ

C
 H

À
N

H

A Các học phần chung/đại cương 18 10 8 435 150 285

1. DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 45 30

2. DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 30 0

3. DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 ỉ 30 0 30

4. DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 0 30

5. DCC100290 Giáo dục quôc phòng và an ninh 3 2 1 75 30 45

6. DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

7. NN KI 00040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 60 15 45

8. NNC100040 Tiếng Anh 2 2 1 1 60 15 45

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 63 30 33 1545 450 1095

I
x

Học phân CO’ sỏ’ 20 10 10 450 150 300

1 CSK415010 Tổng quan du lịch 2 2 0 30 30 0

2 CSK415030 Marketing du lịch 2 1 1 45 15 30

3 CSK419031 Tâm lý khách du lịch 2 1 1 45 15 30

4 CSC 105043 Luật du lịch và thú tục xuất nhập cánh 2 1 1 45 15 30

5 CSK115010 Văn hóa Việt Nam 3 1 2 75 15 60

6 CSC115010 Địa lý và tống quan kinh tế xã hội Việt 3 1 2 75 15 60
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Nam

7 CSK415040 Lịch sử Việt Nam 2 1 1 45 15 30

8 CSCI15030 Lịch sử văn minh thể giới 2 1 1 45 15 30

9 CSK115020 Nghiệp vụ văn phòng trong du lịch 2 1 1 45 15 30

II Học phần chuvên môn 37 19 18 855 285 570

II.l Học phần bắt buộc 35 18 17 810 270 540

1. CNK115010 Kỹ năng hoạt náo và tố chức sự kiện 2 0 2 60 0 60
2 CNK115171 Tuyên diêm du lịch 1 4 2 2 90 30 60
oi. CNK.115172 Tuyến điếm du lịch 2 4 2 2 90 30 60

4. CNK115031 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1 ò 1 2 75 15 60

5. CNK115032 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 2 0 2 60 0 60

6. CNK115040 Y tế du lịch 2 1 1 45 15 30

7. CNC115271 Anh văn chuyên ngành lữ hành 1 4 4 0 60 60 0

8. CNC115272 Anh văn chuyên ngành lữ hành 2 4 4 0 60 60 0

9. CNC115020
Hệ thống cung ứng dịch vụ trong du 
lịch

2 1 1 45 15 30

10. CNK115180
Thiết kế và điều hành chương trình du 
lịch

2 1 1 45 15 30

11. CNC105120
Phương pháp đàm phán và ký kết hợp 

đồng lừ hành
2 1 1 45 15 30

12. CNC115050
Nghiệp vụ đặt chỗ và bán vé chương 

trình du lịch
2 1 1 45 15 30

13. CNK115050
Thực tập doanh nghiệp dịch vụ du lịch 

lữ hành
2 0 2 90 0 90

11.2 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 2 1 1 45 15 30

1 CNC115070 Giao tiếp ứng xử trong du lịch 2 1 1 45 15 30

2 CNC115080 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 1 1 45 15 30
OJ CNK115020 Nghiệp vụ lễ tân 2 1 1 45 15 30

III Học phần tốt nghiệp 6 1 5 240 15 225

1 CNCI05101 Quản trị kinh doanh lữ hành 2 1 1 60 15 45

2 TNC105051 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180
_ 2  . Tông cộng:

.

81 40 41 1980 600 1380

100% 30%
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4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO: 

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đạỉ 

f \
C h ín h  t r i  

D C C 1 0 0 1 3 0
(5 ,4 ,1)

s_________________________^

cuơng

Chính trị: Tên học phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tồng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 

ngành, nghề

Phần bắt buộc

V ẽ kỹ  th u â t  ứ n e  d u n e  
C S C 1 0 2 0 2 0  

(4 3 ,1 )

môn Vẽ kv thuât ứng dung: Tên học phần

CSC102020: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 

ngành, nghề

Phần tự chọn

[ T u  ch o n  1/3 h |) 
í C N C 110040 ) 

(3 ,3 ,0 ) J

Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chon /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần

(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

----- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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Tỏng ouan du lich 
( 2.2,0) 

CSK415010

Diu lý và lổng quan 
KTXH VN 

(3,1.2)
CSC 115010

Văn hóa V.N 
(3,1,2) 

CSK115010

/---------------- \
Tin hoc 
(3,1,2) 

DCC100191
V__________ /

Miirkeling du lích 
(2.1.1) 

CSK415030

Tâm lý KPL 
(2,1.1) 

CSK419031

Tuvén điềm 
du lịch 1 
(4,2.2) 

CNK115171

Tuyến điểm 
du lích 2 
(4.2,2) 

CNK115172

Nghiên vu HDDL 1 Nghiên vu 1IDDL2
(3.1,2) -------------- ầ (2,0,2)

CNK115031 CNKI15032

Giáo duc chính tri 
(43,1)

DCC100280

Lich sứ 
Viẻt Nam 

( 2 , 1, 1) 

CSK415040

AVCN lừ hành I 
(4,4,0) 

CN CÍ15271

Luât DL và thủ tuc 
XNC (2,1.1)

CSC 105043

V tf DL 
(2, 1, 1) 

CNK115040

Tự chọn 1 trong 3 HP
1. Giao tiếp úmg xử trong 
DL (2,l.l),(CNC 115070)
2. Nghiệp vụ lề tán 
(2,1,1), (CNK115020)
3. Thanh toán quốc tế 
trong DL (2,1,1),
(CNCI15080)

Hê thống cung úng 
DVDL
(2, 1.1)

CNC115020

OTKD lữ hành 
(2,1,1) 

CNC105101

TK &  £)H CTPL 
(2,1.1) 

C N K I15180

Lich sử
vÃn minh thế giởi

(2 ,1, 1)

CSC 115030

KIN' Hoat náo &  
TC su kiên 

(2.0,2) 
CNK115010

pp đàm I)hán & kv 
ket HI) lữ hành 

(2,1,1) 
CNC105120

Nghiên vu VP trong 
DL

( 2, 1, 1)

CSK115020

Nghiên vu dăt chồ và 
bán CTDL 

(2,1.1)
CNC115050

AVCN lừ hành 2 
(4.4,0)

CNC115272

Tlnrc tân doanh nghiên 
DVDL lừ hành

(2,0,2)

CNK115050

TT tốt nghiên
----- ► (4,0,4)

TNC105051

/------------------ \
11 K I :  18 Ĩ C

09  r r .  0 9  T H

r N
I I K 2 :  17 T C

0 9  1 1 . 8  I I
V y

(  N c  ■ N ( ----------------------- X
I I K 3 :  18 T C H K 4 :  16 T C H K 5 :  12 T C

10 1 1 .0 8  111 8 L T , 8  T H 4  L T .  8 T U

V  _ _________________ J ___________________________ / 's___________________________/
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5. HƯỚNG DẤN THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
họp vói các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành đe áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thề chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 

bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội. tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hưóng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 

thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tồ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Sinh viên/học sinh được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.
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- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuấn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 19 có 
sự thay đổi so với các khóa trước, cụ thể: Bỏ

- Bỏ học phần Phẩm chất đạo đức nghề HDVDL số TC( 1,1,0), mã HP 
CNC115060

- Thay đổi mã học phần Thiết kế và điều hành chương trình du lịch - 45 giờ, 
số TC (2,1,1) mã HP (CNC115030) thành mã HP (CNK115180) 45 giạ, số 
TC (2,1,1)

- Thay đồi mã học phần và số TC của Học phần Anh văn chuyên ngành lữ 
hành 1: số TC (2,0,2) mã HP CNC115011 , Học phần Anh văn chuyên 
ngành lữ hành 2: số TC(2,0,2) mã HP CNC115012 thành Học phần Anh 
văn chuyên ngành lữ hành 1: số TC (4,4,0) mã HP CNC115271; Học phần 
Anh văn chuyên ngành lữ hành 2: số TC(4,4,0) mã HP CNC115272.

- Thay đồi mã học phần và số TC của 02 HP: Tuyến điểm du lịch 1: số TC
(3,1,2) mã HP CNC115091, Tuyến điểm du lịch 2: số TC (3,1,2) mã HP 
CNC115092 thành HP Tuyến điểm du lịch 1: số TC (4,2,2) mã HP 
CNK115171, Tuyến điểm du lịch 2: số TC (4,2,2) mã HP CNK115172

Các học phần thay đổi trong khóa 19 tương đương với các học phần của các khóa 
trước như sau:

STT Mã Học phần Tên Học phần Khóa Họcp liần tương đương
Mã Học phẩn Tên Học phần

1 CNC115060 Phẩm chất đạo 
đức nghề HDVDL 17,18 Bỏ Bỏ

2 CNC1 15030
Thiết kế và điều 
hành chương trình 
du lịch

17,18 CNK115180 Thiết kế và điều hành 
chương trình du lịch

3 CNC115011 Anh văn chuyên 
ngành lữ hành 1 17,18 CNC1 15271 Anh văn chuyên ngành 

lữ hành 1

4 CNC115012 Anh văn chuyên 
ngành lữ hành 2 17,18 CNC115272. Anh văn chuyên ngành 

lữ hành 2

5 CNC1 15091 Tuyến điểm du 
lịch 1 17,18 CNK115171 Tuyến điểm du lịch 1

6 CNC115092 Tuyến điểm du 
lịch 2 17,18 CNK115172 Tuyến điểm du lịch 2

STT Mã Học phần Tên Học phần Khóa Học phần thay thế
Mã Học phần Tên Học phần

1 CNC115060 Phẩm chất đạo 
đức nghề HDVDL

17,18 CSK115080 Giao tiếp trong kinh 
doanh
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Trong chương trình đào tạo, Sinh viên bắt buộc tham dự các chương trình thực hành

thực tế sau:

Stt Tuyên điêm Thòi điểm 

tổ chức

Nội dung

01
Hội trại nhập môn 

TP.HCM

Học kỳ I
Tồng quan du lịch

02
TP. HCM - Tiền Giang - cần Thơ 

(2 ngày - 1 đêm)

Học kỳ II
Tuyến điểm du lịch 1

03

TP. HCM -  Bình Thuận -  Ninh 

Thuận

(3 ngày - 3 đêm)

Học kỳ III
Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 2

04
TP. HCM -  Nha Trang -  Đà Lạt 

(5 ngày - 4 đêm)

Học kỳ IV Thiết kế và điều hành 

chương trình du lịch

Ghi chú: 02 Học phần Thực tập Doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp từ khóa 2019 

sẽ không tồ chức chương trình thực hành thực tế cho HSSV.
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ƯÝ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Độ CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019

!SO 9001 2 0 )5

của Hiệu trưởng trường Cao đăng Công nghệ Thủ Đức)

Tên ngành, nghề đào tạo: 
Tên tiếng Anh:
Mã ngành, nghề:
Hình thức đào tạo:
Đối tượng tuyển sinh: 
Thòi gian đào tạo:

QUẢN TRỊ KINH DOANH
BUSINESS ADMINISTRATION
6340404
Chính quy
Tốt nghiệp THPT
2,5 năm học

■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng có phẩm chất 

chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; thực hành tốt các năng lực chuyên 

môn của lĩnh vực đào tạo; tạo điều kiện học viên tự phát triển toàn diện cá nhân 

và học tập suốt đời.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cẩu về kiến thức:

- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản và các phương pháp quản trị trong các lĩnh vực 

về marketing, quản lý chất lượng, quản lý bán hàng, nghiệp vụ kinh doanh, 

quản lý doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực;

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong hoạt động kinh doanh;

- Có kiến thức cơ bản trong luật đại cương, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Nhận thức được những giá trị của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  

Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí

Minh.



1.2.2. Yêu câu vê kỹ năng:

■ Kỹ năng cứng:
- Đàm phán và xử lý được các tình huống trong kinh doanh.

- Lập được kế hoạch phương án kinh doanh, khai thác và phát triển thị trường.

- Tổ chức và quản lý được đội nhóm trong kinh doanh.

- Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý bán hàng.

■ Kỹ năng mềm:
- Thiết lập quan hệ với cơ quan hữu quan, đối tác và khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo đội nhóm và giao tiếp xã hội 

thông thường.

- Có kỹ năng khởi nghiệp; kỹ năng phỏng vấn tìm việc; kỹ năng quan hệ nội bộ.

- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc 

tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng 

Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế 

Quốc gia Hàn Quốc cấp.

Hoặc: Có chứns chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5; 

Lưu v: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn dầu ra do 

Trường Cao đảng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 

được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo. 

v ề  năng lực sử dụng CNTT: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức công nhận cấp Hoặc có chứng chỉ kỹ 

năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT- 

BTTTT

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn 

trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;

- Có tính kỷ luật cao, trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, thê 

hiện tính nghiêm khắc và tôn trọng lợi ích doanh nghiệp;

- sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các vị trí, thể hiện tính sáng 

tạo, quan tâm theo dõi tình hình thương mại nơi làm việc và có hoài bão về 

nghề nghiệp được đào tạo

- Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và cải thiện kỹ năng mềm.
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1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trình độ cao đẳng, sinh viên có thể 
làm việc ở các vị trí sau:

Bộ phận kinh doanh, bộ phận bán hàng, bộ phận nhân sự, bộ phận tiếp thị quảng 

cáo, bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận giám sát thị trường ở tất cả các loại hình 

công ty và tồ chức khác.
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2. KHÓI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 31

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 81 tín chỉ (Tính cả GD QP an ninh 
và GD thể chất)

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 20 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 60 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 41 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 40 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2.5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
M Ã  H Ọ C  

P H Ằ N
T Ê N  H Ọ C  P H Ầ N

K hối lư ợ n g  

(tín  ch ỉ)
T h ò i lư ợ n g  

(g iò )

T
Ồ

N
G

 S
Ố

L
Ý

 T
H

U
Y

Ế
T

T
H

ự
C

 H
À

N
P

T
Ỏ

N
G

 S
Ó

L
Y

T
H

U
Y

Ế
T

T
H

Ư
C

•

H
À

N
H

A C ác học phần  ch u n g /đ ạ i cư o n g 21 13 8 465
19
0 275

Học phần bắt buộc
19 11 8 435 16

0 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26
4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29
5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2 1 75 36 39
6 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

7 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

8 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

Học phần tự chọn 2 2 0 30 30 0

1 DCC100160 Soạn thảo văn bản 2 2 0 30 30 0

2 CSC 100240 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học

2 2 0 30 30 0

B C ác học phần ch u yên  m ôn n gàn h , nghề 60 28 32 1500 420 1080

I H ọc phần CO’ sỏ’ 18 11 7 375 16
5 210

1.1
Học phần bắt buộc 16 10 6 330 15

0 180

1 CSK104020 Kinh tế vi mô 3 2 1 60 30 30
2 CSC 100220 Kinh tê vĩ mô 2 1 1 45 15 30
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3 CSC 104230 Marketing căn bản 3 2 1 60 30 30
4 CSK104030 Quản trị học 3 2 1 60 30 30
5 CSC103020 Lý thuyết thống kê 2 1 1 45 15 30
6 CSC 104010 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 2 1 60 30 30

1.2 Học phần tự chọn 2 1 1 45 15 30
1 CSK104040 Quản lỵ quan hệ khách hàng 2 1 1 45 15 30
2 CSC110051 Kinh te quốc tế 2 1 1 45 15 30

II Học phần chuyên môn 38 17 21 885 25
5

63
0

II.1 Học phần bắt buộc 30 13 17 705 19
5

51
0

1 CSC104312 Quản lý bán hàng 2 1 1 45 15 30
2 NNC104020 Anh văn chuyên ngành 2 1 1 45 15 30
3 CNC104030 Xử lý bảng tính 3 2 1 60 30 30
4 CNC104260 Phân tích hoạt động kinh tế 3 1 2 75 15 60
5 CNC104091 Quản trị sản xuất 3 2 1 60 30 30
6 CNC104270 Quản trị Marketing 2 1 1 45 15 30
7 CNC104111 Quản trị chiến lược kinh doanh 3 2 1 60 30 30
8 CNC104121 Quản trị chất lượng 3 2 1 60 30 30
9 CNC104210 Quản trị nguồn nhân lực 3 1 2 75 15 60
10 CNC104140 Thực tập nghiệp vụ kinh doanh 3 0 3 90 0 90
11 TNK104030 Thực tập doanh nghiệp 3 0 3 90 0 90
12 TNC104031 Quản lý dự án 3 2 1 60 30 30
13 TNK104040 Quản trị doanh nghiệp 2 1 1 45 15 30

II.2 Học phần tự chọn 3 1 2 75 15 60

1 CNC104230 Tổ chức quản lý và đánh giá hiệu 
quả công việc 3 1 2 75 15 60

2 CNC104220 Quản trị xuất nhập khẩu 3 1 2 75 15 60
3 CNC104250 Thương mại điện tử 3 1 2 75 15 60

4 CNC104240 Dự báo hoạt động và tính toán 
giá cả 3 1 2 75 15 60

III
> r

Học phân tôi nghiệp 4 0 4 240 0 24
0

1 TNK104010 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 240 24
0

Tổng cộng: 81 41 40 1965 610
135
5
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

Chính tri 
DCC100130 

(5,4,1)
k________________ )

cưong Chính trị: Tên học phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tồng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề

Phần bẳt buộc

Vẽ kv thuât ứng dung 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ kỹ thuật ứng dụng: Tên học phần

CSC102020: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

( Tư chon 1/3 hp
CNC110040 \, (3,3,0) )

môn

Tư chon 1/3 h.p: số HP tự chọn /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

--------► Điều kiện tiên quyết

- - - - - Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II HỌC KỲ III
Số tín chí: 9 LT, 6 TH Số tín chỉ: 12LT,6TH Số tín chỉ: 9 LT, 9 TH

f  >
Giảo dục ANQPAN Marketing căn bàn

DCC100290 CSC 104230
(3,2,1) (3,2,1)

t  > Tiếng anh 2
Tiếng anh 1B NNC100040
N N K100040 (3^,1)

(2.1.n

Tâm lý học QTKD 
CSC 104010 

(3,2,1)

Quản trị nguồn nhân lực 
CNC104210 

(3,1,2)

> Quản IrỊ marketing 
CNC 104270 

(2, 1, 1)

>
Quàn lý bán hàng 

CSC 104312 
(2, 1, 1)

Lý thuyết thống kê 
CSC 103020 

(2,1,1)

HỌC KỲ IV 
Số tín chĩ: 4 LT, 11TH

HỌC KỲ V 
Số tín chỉ: 7 LT, 8 TH

Thực tập nghiệp vu kinh doanh Quàn trị sản xuất
CNC104140 CNC104091

(3,0,3) ------1
1 (3,2,1)

Thực tập doanh nghiệp
11 Thực tàp tốt nghiêp

TNK104030 —  r ~ > TNK104010
(3,0,3) 1

11
1

(4,0,4)

Quàn trị chẩt lượng 
CNC104I21 

(3,2,1)

-► Quản lý dự án 
TNC104031 

(3,2,1)

>

Phân tích hoạt động kinh tế 
CNC 104260 

(3,1,2)
Quản tri DN 
TN KI04040 

(2, 1, 1)



5. HƯỚNG DẢ NTH ựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

5.1. Các môn học chung bẳt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp
với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với mồn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương trình 
môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giảo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vởi môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giảo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành ’ kèm 'theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố 
trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, 
khu chế xuất, v.v... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, 
huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình thức 
kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được 
dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của 
trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét cồng nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng và An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.
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5.5. Các chú ý khác (nếu có): Sau khi kết thúc khóa học và được xét công nhận tốt

nghiệp, người học được cấp danh hiệu Cử nhân thực hành.

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành tại cơ sở:

- Thực hành được đào tạo ngay tại trường, trong quá trình dào tạo sử dụng phòng mô 

phỏng nghề để đào tạo nhàm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết 

và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của học phần thực 

tập nghiệp vụ kinh doanh. Sau khi hướng dẫn chung phân nhóm thực hành nghề 

theo các nghiệp vụ của từng loại hình doanh nghiệp.

- Thực tập tốt nghiệp:

o Thời gian và nội dung theo chương trình học phần.

o Sinh viên thực hiện bài báo cáo thực tập tốt nghiệp theo “ Quỵ định báo cáo

thực tập tôt nghiệp'' do Khoa Quản trị kinh doanh ban hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019
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ƯỶ BAN NHÂN DẢN TP.HCM 

TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẨNG

(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ ngày '27 thảng 08 năm 2019 
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■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực ngành quản trị khách sạn có kỹ năng nghiệp vụ và kiến 

thức quản trị các bộ phận trong khách sạn; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 

nghiệp đúng đắn; có khả năng học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp 

trong tương lai.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

❖  về kiến thức:

-  Có kiến thức cơ sớ về ngành học như: Tống quan khách sạn; Cơ sở văn hoá Việt 

Nam; các quy định, quy tắc về an toàn an ninh và vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

nhà hàng khách sạn; các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong kinh doanh khách sạn, 

marketing khách sạn.

-  Vận dụng được những kiến thức về nghiệp vụ như: Dọn buồng phòng khách sạn; Lễ 

tân khách sạn; chế biến và phục vụ các món ăn trong khách sạn; pha chế và phục vụ 

thức uống tại quầy bar khách sạn, thanh toán trong khách sạn.



Vận dụng được những kiến thức cơ bản trong công tác quản trị chuyên môn như quản 

trị nhân sự, quản trị lễ tân, quản trị buồng khách sạn, quản trị kinh doanh khách sạn, 

quản trị khu du lịch, khu vui chơi giải trí cũng như tồ chức sự kiện trong khách sạn. 

về kỹ năng

• Kỳ năng cứng:

Thực hiện được các nghiệp vụ chuyên môn như: dọn buồng phòng khách sạn, lễ tân 
khách sạn, thanh toán trong khách sạn, chế biến và phục vụ món ăn trong khách sạn, 
pha chế và phục vụ thức uống tại quầy bar khách sạn, tồ chức sự kiện trong khách 
sạn.
Vận dụng được những kiến thức vào các công tác quản trị như: quản trị nhân sự, quản 
trị kinh doanh khách sạn, quản trị buồng khách sạn, quản trị lễ tân, quản trị khu du 
lịch, khu vui chơi giải trí.
• Kỹ năng mềm:

Thiết lập được mối quan hệ với các đối tác và khách hàng.
Có khả năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm.
• Ve năng lực ngoại ngữ:

Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 
tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn 
đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.
Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc gia 
Hàn Quốc cấp.
Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;
Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường 
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và được đánh giá 
đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.
• về năng lực sử dụng CNTT:

Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thu 
Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông 
tư số 03/2014/TT-BTTTT.
về thái độ

Có nhận thức chính trị đúng đắn và chấp hành đúng Pháp luật nước Cộng hóa xã hội 
chu nghĩa Việt Nam;
Có ý thức học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu 
cầu công việc;
Hình thành quan điểm nghề nghiệp đúng đắn.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí
sau:
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-  Nhân viên làm việc tại khách sạn, cụ thể: Nhân viên buồng phòng, nhân viên lễ tân 
khách sạn, Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng trong khách sạn, nhân viên pha chế tại 
quầy bar khách sạn.

-  Nhân viên tại các resort hoặc các khu vui chơi giải trí.
-  Nhân viên kinh doanh tại khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch.
-  Trưởng ca, trưởng bộ phận nghiệp vụ thuộc khách sạn, nhà hàng trong khách sạn.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

-  Số lượng học phần: 32 (bao gồm 29 học phần bắt buộc và 03 học phần tự chọn)
-  Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 79 tín chỉ
-  Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ
-  Khối lượng các học phần chuyên môn: 60 tín chỉ
-  Khối lượng lý thuyết: 43 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 36 tín chỉ
-  Tỉ lệ tiết học lý thuyết: 34% tổng số tiết, tỉ lệ tiết học thực hành: 66% tổng số tiết
-  Thời gian khóa học: 2,5 năm
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHÀN TÊN HỌC PHẦN

K lối lưọiig 

tín chỉ)
Thời lượng (giờ)
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A Các học phần chung/đại cưong 19 11 8 435 160 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thề chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh “S3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

7 NNK100040 Tiếng Anh 1 B 2 1 1 45 15 30

8 NNC100040 Tiếng Anh 2 ọ3 -> 1 75 30 45

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 60 32 28 1440 480 960

I Học phần cơ sở 13 12 1 210 180 30

1 CSC 115040 Tồng quan khách sạn 2 2 0 30 30 0
2 CSC 105031 Cơ sở văn hoá VN 3 3 0 45 45 0

3 CSK115040 An toàn an ninh trong nhà hàng - 3 3 0 45 45 0
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khách sạn

4 CSC 1 15060 M a r k e t in g  khách sạn 3 3 0 45 45 0

5 CSK115080 Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 1 45 15 30

n Học phần chuyên môn 39 18 21 930 270 660

II.1 Học phần bắt buộc 37 17 20 885 255 630

1 CNC1 15250 A n h  v ăn  c h u y ê n  n g à n h  k h á c h  sạn 3 3 0 45 45 0

2 CNK115190 N íỉh i ệ p  vụ b a r 3 1 ọ 75 15 60

3 CNC115110 Nghiệp vụ thanh toán 2 1 1 45 15 30

4 CNC115120 Nghiệp vụ lễ tân 4 0 4 120 0 120

5 CNC115130 Nghiệp vụ buồng phòng 4 0 4 120 0 120

6 CNC115140 Nghiệp vụ chê biên món ăn 4 0 4 120 0 120

7 CNK115080 Nghiệp vụ phục vụ bàn 4 2 2 90 30 60

8 CNC115150 Thực tập doanh nghiệp khách sạn 2 0 2 90 0 90

9 CNC115160 Quàn trị kinh doanh khách sạn 2 2 0 30 30 0

10 CNC115170 Quản trị nhân sự NH KS 2 2 0 30 30 0

11 CNC115180 Quản trị buông phòng KS 2 2 0 30 30 0

12 CNC115190 Ọuàn trị lễ tân 2 2 0 30 30 0

13 CNC115260 Quan trị dự án NH-KS 3 2 1 60 30 30

ỈI.2 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 HP) 2 1 1 45 15 30

1 CNC115240 Anh văn giao tiếp trong khách sạn 2 1 1 45 15 30

2 CNC115010 Quản trị hội nghị, tiệc 2 1 1 45 15 30

3 CNC115220 Kỹ thuật trang trí, cám hoa 2 1 1 45 15 30

in Học phần tốt nghiệp 8 2 6 300 30 270

1 TNC1 15030 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180
2 TNC115010 Quản trị resort 2 1 1 60 15 45
3 TNK115020 Tổ chức sự kiện 2 1 1 60 15 45

Tổng cộng: 79 43 36 1875 640 1235

o // o
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4. TIÉN TRÌN H  ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại 

f  \
C h ín h  t r i  

D C C 1 0 0 1 3 0
(5 ,4 ,1)

k ^

cương

Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 

ngành, nghề

Phần bắt buộc

V ẽ kỹ  th u â t  ú n e  đ u n e  
C S C  102020 

(4 ,3 ,1)

môn Vẽ kv thuât ứng dung: Tên hoc phần

CSC102020: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 

ngành, nghề

Phần tự chọn

-r T ư  c h o n  1/3 N l

V C N C 1 10040 J 
\ . rt ĩ, m  V

Tự chọn 1/3 h.p: số HP tự chọn /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần

(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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A n to à n  a n  n in h  t ro n g  
n h à  h à n g  — k h á c h  san

C S K 115040 
(3 ,3 ,0 )

T o n e  q u a n  k h á c h  san N e h iê p  vu

C S C  115040 b u ồ n e  p h ò n e

(2 ,2 ,0 ) C N C 1 15130
(4 ,0 ,4 )

C o - sỏ' v ăn  h o á N e h iê p  vu  lễ tâ n
V iê t N am C N C 1 15120

C S K 115030 (4 ,0 ,4 )
(3 ,3 ,0 )

G iá o  d u c  th ề  c h ấ t  í
D C K 100031 

(1,0,1)

G iáo  d u c  th ể  c h ấ t  2
-►  D C K 100032

(1,0,1)

G iá o  d u c  c h ín h  t r ị
D C C 100280 

(4 ,3 ,1 )

G iáo  d u c  q u ố c  p h ò n g  
và  a n  n in h

D C C 100290 
(3 ,2 ,1)

T iế n e  a n h  1B
N N K 100040

T iế n e  A n h  2
N N C 100040 

(2 ,1 ,1 )
KffiSaSwaZ, _... J

r -------------
T in  hoc

D C C 100191
(3 ,1 ,2)

P h á p  lu â t
D C C 100220 

(2 ,2 ,0 )
... . J

H Ọ C  KỲ I H ỌC KỲ II
S ố tín chi: 18 TC ; 13 S ố  tín chi: 16 TC; 05

T C L T , 05 TC TH T C L T , 11 TCTH



Giao tiến trong kinh 
doanh

CSK115080
(2,1,1)

Quán tri buồng phòng 
khách san

CNC1 15180
(2,2,0)

Quán tri lễ tẳn
CNC115190

(2,2,0)

Ma rketing 
khách san

( ’SCI 15060 
(3,3,0)

Nghiệp vụ Bar
CNK115I90

(3,1,2)

Tư chon 1/3 hp
(2, 1, 1)

Anh vân giao tiếp trong KS 
CNCI15280 

QT hội nghị, dạ tiệc 
CNCĨI5290

Kỹ thuật trang trí, cảni hoa 
rNP iivm

Nghiệp vu 
thanh toán
CNC115110

(2,1,1)

l f o c  KỲ IU 
Số tín chi: 16 TC; 11 

TCLT, 05 TCTH

Nghiệp vu chế biến 
món ăn

CNC1 15140 
(4,0,4)

Quán tri nhân su 
nhà hàng khách san

CN CI15170
(2,2,0)

QT kinh doanh 
khách san

CNC115160
(2,2,0)

Quán tri dư án Ml-KS
c : \e i  15260 

(3,2,1)

Anh văn chuvên ngành 
khách san

CNCl 15250 
(3,3,0)

Thuc tâp doanh 
nghiệp khách san

CNC115150
(2,0,2)

HỌC KỲ IV 
Số tín chí: 16 TC; 09 

TCLT, 07 TCTH

Nghiêp vu phuc vu bàn
CNK115080 

(3,0,3)

Tố chúc SU' kiên
TNK115020

(2,1,1)

QT Resort
TNC115010

(2,1,1)

Thuc tâp tốt nghiệp
TNC1 15030

(4,0,4)

HỌC KỲ V 
Số tín chỉ: 11 TC; 02 

TCLT, 09TCTH



5. HƯỚNG DẨN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các
Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo 
Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo 
Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo 
Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Đẻ sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố trí tham 

quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất.... 
vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng cường các kỹ 
năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thề thao, huấn luyện kỹ năng... do 
nhà trường tồ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình thức kiềm 

tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.

- Tồ chức kỳ thi kết thúc học phẩn (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết
thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của trường Cao đẳng Công
nghệ Thủ Đức.

5.4. Hưóng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm trung bình 
chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.
- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.
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5.5. Các chú ý khác:

-  Sinh viên học Ngành Quản trị khách sạn được học: 30% tổng thời gian học là lý thuyết và 70% 
tổng thời gian học là thực hành. Các học phần nghiệp vụ chuyên môn được thực tập tại xưởng 
thực hành Trường.

-  Trong quá trình đào tạo có 2 đợt thực tập tại các khách sạn nhằm đảm bảo mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng và áp dụng vào môi trường nghề nghiệp thực tế. Cụ thể:
+  Thời gian thực tập: 6 tuần cho Học phần Thực tập doanh nghiệp nhà hàng và 8 tuần cho Học 

phần Thực tập tốt nghiệp
+  Nội dung thực hành Ngành Quản trị khách sạn tại cơ sở bao gồm những nội dung sinh viên 

đã được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng ngành 
nghề để áp dụng vào công việc thực tế.

+  Có thể phân bổ nội dung thực hành Ngành Quản trị khách sạn tại cơ sở theo ba hình thức sau: 
o Sinh viên thực hành tại các khách sạn.tiêu chuẩn 3 sao trở lên có công việc phù hợp 

với ngành nghề. Trong trường hợp này cần có giảng viên, hoặc người có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm đang làm việc tại các cơ sở hướng dẫn sinh viên 

o Thực hành các nghiệp vụ khách sạn (có giảng viên hướng dẫn) tại các xưởng của nhà 
trường hoặc các cơ sở do nhà trường liên kết, thỏa thuận; 

o Kết hợp cả hai hình thức: thực hành tại các khách sạn và thực hành tại xưởng hoặc các 
cơ sở do nhà trường liên kết.

-  Ngoài ra để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, chương trình có bố trí 
các buối thực hành thực tế cũng như tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh 
doanh phù hợp với nghề đào tạo.

-  Việc lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như phân bổ thời gian thực hành tùy điều kiện 
thực tế tại trường, có thể lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như chia thành các đợt 
thực hành với thời lượng hợp lý, đảm bảo về thời lượng và các mục tiêu, nội dung cơ bản nói 
trên.

-  Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị Khách sạn khóa 19 có sự thay đổi so với chương 
trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị Khách sạn các khóa trước, cụ thể: Bỏ học phần Anh văn 
chuyên ngành khách sạn 1 (2,1,1), Anh văn chuyên ngành khách sạn 2 (2,1,1) và Anh văn 
chuyên ngành nâng cao (2,1,1); thêm học phần Anh văn chuyên ngành khách sạn (3,3,0); Thêm 
học phần Quản trị dự án NH-KS (3.2.1); Thay đổi học phần Marketing khách sạn (2,1,1) thành 
học phần Marketing khách sạn (3,3,0); Thay đồi học phần Nghiệp vụ Bar (3,0,3) thành học phần 
Nghiệp vụ Bar (3,1,2); Bỏ điều kiện tiên quyết và môn học trước của học phần Quản trị Resort; 
Thay điều kiện tiên quyết của học phần Tổ chức sự kiện từ điều kiện tiên quyết: Marketing 
Khách sạn thành môn học trước: Marketing Khách sạn; Thay điều kiện tiên quyết của học phần 
Quản trị buồng phòng khách sạn từ điều kiện tiên quyết: Nghiệp vụ buồng phòng thành môn học 
trước: Nghiệp vụ buồng phòng; Thay điều kiện tiên quyết của học phần Quản trị lễ tân từ điều 
kiện tiên quyết: Nghiệp vụ lễ tân thành môn học trước: Nghiệp vụ lễ tân; Bô sung môn học 
trước cho học phần Thực tập doanh nghiệp khách sạn là học phần Nghiệp vụ thanh toán

-  Các học phần tương đương của chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị khách sạn khóa 
19 với các học phần của khóa 18 trở về trước như sau:

STT Mã học phần Tên học phần Khóa
Học phần tưong đương

Mã học phần Tên học phần

1 CSC 115050 Marketing 
khách sạn 18 CSC 115060

Marketing khách 
sạn

2 CNK115090 Nghiệp vụ Bar 18 CNK115190 Nghiệp vụ Bar
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-  Các học phần thay thế của chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị khách sạn khóa 19 với
các học phân của khóa 18 trở về trước như sau:

STT Mã học phần Tên học phần Khóa
Học phần thay thế

Mà học phần Tên học phần

3 CNC115091
Anh văn chuyên 
ngành khách sạn 

1
18

CNC115250
Anh văn chuyên 
ngành khách sạn4 CNC115092

Anh văn chuyên 
ngành khách sạn 

2
18

5 CNC115200 Anh văn chuyên 
ngành nâng cao 18

Tp.Hô Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 20...
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

T R Ư Ờ N G  C Đ C N  T H Ủ  Đ Ứ C

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

Đ ộc lập  -  T ự  do -  H ạnh  phúc

ISO 9001 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẦNG

(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đang Công nghệ Thủ Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:

■ Tên tiếng Anh:

■ Mã ngành, nghề:

■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyền sinh:
■ Thòi gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

RESTAURANT OPERATION

6810206 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tưong đương
2.5 năm
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực ngành quản trị nhà hàng có kỹ năng nghiệp vụ và kiến 
thức quản trị các bộ phận trong nhà hàng; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 
nghiệp đúng đắn; có khả năng học tập nâng cao trình độ và phát triền nghề nghiệp 
trong tương lai.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
♦> về kiến thức:

-  Có kiến thức cơ sở về ngành học như: Tống quan nhà hàng; văn hoá ẩm thực; các quy 
định, quy tắc về an toàn an ninh vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà hàng khách sạn.

-  Vận dụng được những kiến thức về nghiệp vụ như: bày và phục vụ bàn; pha chế và 
phục vụ thức uống; chế biến và phục vụ các món ăn, các món bánh trong nhà hàng và 
khách sạn.

-  Vận dụng được những kiến thức cơ bản trong công tác quản trị chuyên môn như quản 
trị nhân sự, quản trị hội nghị, tiệc, xây dựng thực đơn, quảng cáo quảng bá, tồ chức 
sự kiện, tổ chức kinh doanh nhà hàng.

❖  về kỹ năng 

• Kỹ năng cứng:
-  Xây dựng được kế hoạch kinh doanh nhà hàng.
-  Thực hiện được các nghiệp vụ như: bày và phục vụ bàn; chế biến và trình bày được 

các thức uống có cồn và không cồn, các món ăn Ảu-Á, món bánh Âu-Á phổ biến tại 
các nhà hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
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-  Vận dụng được các kiến thức quản trị như: quản trị nhân sự, quản trị hội nghị, tiệc, 
quản trị bộ phận bếp và xây dựng thực đơn
• Kỳ năng mềm:

-  Thiết lập được mối quan hệ với các đối tác và khách hàng.
-  Có khả năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm.

• về năng lực ngoại ngữ:
-  Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn 
đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

-  Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc gia 
Hàn Quốc cấp.

-  Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;
-  Lưu ý: Đe được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và được đánh giá 
đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.
• về năng lực sử dụng CNTT:

-  Có chứng chi Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đắng Công nghệ Thủ 
Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông 
tư số 03/2014/TT-BTTTT.

❖  về thái độ

-  Có nhận thức chính trị đúng đắn và chấp hành đúng Pháp luật nước Cộng hóa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam;

-  Có ý thức học tập nâng cao trình độ. kiến thức, kỳ năng nghề nghiệp đế đáp ứng yêu 
cầu công việc;

-  Hình thành quan điềm nghề nghiệp đúng đắn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau:
-  Nhân viên làm việc tại nhà hàng và cơ sở kinh doanh ăn uống, cụ thể: Nhân viên phục 

vụ bàn, nhân viên pha chế tại quầy bar, nhân viên bộ phận bếp.
-  Nhân viên kinh doanh tại nhà hàng, các cơ sở dịch vụ ăn uống.
-  Quan lý các bộ phận nghiệp vụ, trường ca.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

-  Số lượng học phần: 34 (bao gồm 31 học phần bắt buộc và 03 học phần tự chọn)
-  Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 82 tín chi
-  Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ
-  Khối lượng các học phần chuyên môn: 63 tín chỉ
-  Khối lượng lý thuyết: 42 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 40 tín chỉ
-  Tỉ lệ tiết học lý thuyết: 32% tồng số tiết, tỉ lệ tiết học thực hành: 68% tảng số tiết
-  Thời gian khóa học: 2,5 năm
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3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHÀN TÊN HỌC PHÀN

Khối lượng 
(tín chí)

Thòi lượng (giờ)

TÓ
N

G
SÓ

LÝ TH
UYÉT

TH
ựC

 H
ÀNH

TỎ
NG

 SỐ

LÝ TH
UYẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

A Các học phần chung/đại cương 19 11 8 435 160 275

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34

2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12

3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 2 9

5 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60

7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 0 1 75 30 45

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 63 31 32 1545 465 1080

I Học phần cơ sở 11 11 0 165 165 0
1 CSKl 15050 Tống quan nhà hàng 2 2 0 30 30 0
2 CSK115030 Văn hóa ẩm thực 3 O3 0 45 45 0

3 CSK115040 An toàn an ninh trong nhà hàng -  
khách sạn

o3 3 0 45 45 0

4 C S K 1 1 5 1 0 0 M a r k e t in g  NI l & D V A U ->3 3 0 45 45 0

II Học phần chuyên môn 44 18 26 1080 300 810

II.1 Học phần bắt buộc 42 18 24 1020 270 750
1 C S K I  1 5 0 9 0 A n h  v ăn  c h u y ê n  n g à n h  n h à  h à n u ỳ 3 0 45 45 0

2 C N K I  151 9 0 N u l i i ệ p  vụ B a r 3 1 2 75 15 60
o3 CNK115080 Nghiệp vụ phục vụ bàn 4 2 2 90 30 60

4 C N k l  1 5 2 0 0 N í ih i ệ p  vụ c h é  b iể n  m ó n  ăn  A 4 2 -> 9 0 30 6 0

5 CNK115140 Nghiệp vụ chế biến món ăn Âu 3 0 3 90 0 90

6 CNK115110 Nghiệp vụ chế biến bánh Á 3 1 2 75 15 60

7 CNK1 15120 Nghiệp vụ chế biến bánh Ảu 3 1 2 75 15 60

8 CNK115130 Thực tập doanh nghiệp nhà hàng 2 0 2 90 0 90

9 CNC115010 Quàn trị hội nghị, tiệc 2 1 1 45 15 30

10 CNC115170 Quản trị nhân sự nhà hàng -  khách sạn 2 2 0 30 30 0
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TT MÃ HỢC 
PHÀN TÊN HỌC PHẦN

Khối Iưọng 
(tín chỉ)

Thòi lượng (giờ)

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
UYÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

11 CNCl 15220 Kỹ thuật trang trí, cắm hoa 2 1 1 45 15 30

12 CSK115080 Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 1 45 15 30

13 CNC115210 Phương pháp xây dựng thực đơn 2 1 1 45 15 30

14 CNC115230 Kỹ thuật cất tia rau quà và trang trí trái 
cây

2 0 2 60 0 60

15 CNK115160 Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng 2 0 2 60 0 60

16 CNC115260 Quàn trị dự án NH-KS “Ị 2 1 60 30 30

11.2 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 HP) 2 0 2 60 0 60
1 CNK115090 Nghiệp vụ chế biến món ăn nâng cao 2 0 2 60 0 60

2 CNK115100 Nghiệp vụ chế biến bánh mì 2 0 2 60 0 60

3 CNC115200 Kỹ năng pha chế biễu diễn 2 0 2 60 0 60

I I I Học phần tốt nghiệp 8 2 6 300 30 270

1 TNK115030 Thực tập tôt nghiệp 4 0 4 180 0 180

2 TNK115010 Kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống

2 1 1 60 15 45

TNK115020 Tổ chức sự kiện 2 1 1 60 15 45

Tổng cộng: 82 42 40 1980 625 1355

%
7̂ * 1» ’* /  V T' - • ' r - w  V'~' visiồ-"• * ' SI"

100 32 68

4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại cương
Chính trị: Tên học phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

r  'V
Chính tri 

DCC100130 
(5,4,1)

V----------------------- /
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KÝ HIỆU Ý NGHĨA

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât úne (lung 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vê kv thuât ứng dung: Tên học phần 

CSC102020: Mã học phần 

(4,3,1): Số tín chỉ cùa HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

(  Tu chon 1/3
Im ]

t CNCl 10040 J
\. Í~K 1 m /

môn

Tự chon 1/3 h.p: số HP tư chọn /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần

(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

-------► Điều kiện tiên quyết

- - - - - Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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Tống quan nhà hàng
CSK115050

(2,2,0)

Giáo duc thề chất 1
DCK100031 --------------►

(1,0,1)

Giáo duc quốc 
nhồng và an ninh

DCC100290 
(3.2.1)

Tiếng anh 1B
NNK100040 

(2,1,1)
,

Tiếng Anh 2
te MNC100ÍV10

(2,1,1)

Tin hoc Pháp luât
DCC100191 DCC100220

(3,1,2) (2,2,0)
__ ____J 1

HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Số tín chi: 18 TC; 13 Số tín chí: 18TC; 10

TCLT, 05 TCTH TCLT, 08 TCTH

Giáo duc chính tri
DCC100280 

(4,3,1)

Kỹ thuât cắt tỉa 
rau auả và trang trí 

trái cây 
CNC115270 

(2,0,2)

Markcting
NH&DVAU
CSK115100 

(3,3,0)

Kỹ thuật trang trí, 
cắm hoa

C N C I15220 
(2,1,1)

Giáo duc thể chất 2
DCK100032 

(1,0,1)

An toàn an ninh trong 
nhà hàng -  khách san

CSK115040 
(3,3,0)

Văn hoá ầm thuc
CSK115030 

(3,3,0)

Nghiên vu Bar
CNK115190 

(3,1,2)



Nghiên vu chế hiến Nghiên vu chế biến
món ăn Ả ---------------- món ăn Ãu

CNK115200 CNK115140
(4,2,2) (3,0,3)

Nghiên vu chc hiến Nghiên vu chế biến
bánh Á ------------^ bánh Âu

CNK115110 CNK115120
(3,1,2) (3,1,2)

Tu chọn 1/3 hn
(2,0,2)

Nghiệp vụ chế biến món ăn 
nâng cao CNK115090 

Nghiệp vụ chế biến bánh mì 
CNK.115100

Kỹ năng pha chế biểu diễn 
CNC115200

Giao tiến 
trong kinh doanh

CSK115080 
(2,1,1)

----------- -►

KỸ năng bán hàng 
trong nhà hàng

CNK115160
(2,0,2)

Anh văn chuvên Phương phán
ngành nhà hàng xây dung thưc đon

CSK115090 CNC115210
(3,3,0) (2,1,1)

Tổ chức su kiên
TNK115020

(2, 1, 1)

Kỉnh doanh nhà 
hàng và dich vu 

ăn uống
TNK115010

( 2, 1, 1)

Ouản tri nhân su 
nhà hàng khách san

CNC115170 
(2,2,0)

Ouản tri hôi nghi, 
tỉẽc

CNC115010 
(2,1,1)

Quản tri du án NH-
KS

CNC115260 
(3,2,1)

Nghiên vu nhuc vu Thirc tân doanh nghicn Thưc tân tốt nghiên
bàn nhà hàng TN K 115030

CNK115080 CNK115130 (4,0,4)
(4,2,2) (2,0,2)

HQC KỲ III HỌC KỲ IV HỌC KỲ V
Số tín Hi ỉ: 18 TC; 11 số tín chỉ: 14 TC; 03 sổ tín chi: 13 TC; 04

TCLT, 07 TCTH TCLT, 11 TCTI1 TCLT, 09 TCTH



5. HƯỚNG DẢN THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
họp vói các Bộ/ngành tô chức xây dựng và ban hành đê áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 

bố trí tham quan, học tập. thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiềm tra. hình 

thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tồ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.
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Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 
đạt.
Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác:
Sinh viên học Ngành Quản trị nhà hàng được học: 30% tổng thời gian học là ỉý 
thuyết và 70% tổng thời gian học là thực hành. Các học phần nghiệp vụ chuyên 
môn được thực tập tại xưởng thực hành Trường.
Trong quá trình đào tạo có 2 đợt thực tập tại các nhà hàng - khách sạn và các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống nhàm đảm bảo mục tiêu kiến thức, kỹ năng và áp 
dụng vào môi trường nghề nghiệp thực tế. Cụ thể:
+  Thời gian thực tập: 6 tuần cho Học phần Thực tập doanh nghiệp nhà hàng và 8 

tuần cho Học phần Thực tập tốt nghiệp.
+  Nội dung thực hành Ngành Quản trị nhà hàng tại cơ sở bao gồm những nội 

dung sinh viên đã được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các 
kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế.

+  Có thể phân bồ nội dung thực hành Ngành Quản trị nhà hàng tại cơ sở theo ba 
hình thức sau:

o Sinh viên thực hành tại các nhà hàng, khách sạn... có công việc phù hợp 
với nghề nghiệp. Trong trường hợp này cần có giáo viên, hoặc người có 
trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đang làm việc tại các cơ sở hướng 
dẫn học sinh;

o Thực hành các nghiệp vụ nhà hàng (có giáo viên hướng dẫn) tại các 
xưởng của nhà trường hoặc các cơ sở do nhà trường liên kết, thóa thuận; 

o Kết hợp cả hai hình thức: thực hành tại các nhà hàng, khách sạn và thực 
hành tại xưởng hoặc các cơ sở do nhà trường liên kết.

Ngoài ra để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, chương 
trình có bố trí các buổi thực hành thực tế cũng như tham quan một số cơ sở doanh 
nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.
Việc lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như phân bổ thời gian thực hành 
tùy điều kiện thực tế tại trường, có thể lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng 
như chia thành các đợt thực hành với thời lượng hợp lý, đảm bảo về thời lượng và 
các mục tiêu, nội dung cơ bản nói trên.
Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị Nhà hàng khóa 19 có sự thay đôi so 
với chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị Nhà hàng các khóa trước, cụ 
thể: Bỏ học phần Anh văn chuyên ngành nhà hàng 1 (2,1,1), Anh văn chuyên 
ngành nhà hàng 2 (2,1,1) và Anh văn chuyên ngành nâng cao (2,1,1); thêm học 
phần Anh văn chuyên ngành nhà hàng (3,3,0); Thêm học phần Quản trị dự án NH- 
KS (3,2,1); Thay đồi học phần Marketing Nhà hàng và dịch vụ ăn uống (2,1,1) 
thành học phần Marketing Nhà hàng và dịch vụ ăn uống (3,3,0); Thay đổi học 
phần Nghiệp vụ Chế biến món ăn Á (3,0,3) thành học phần Nghiệp vụ chế biến 
món ăn Á (4,2,2); Thay đồi học phần Nghiệp vụ Bar (3,0,3) thành học phần 
Nghiệp vụ Bar (3,1,2); Bỏ điều kiện tiên quyết và môn học trước của học phần 
Kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uông; Thay điêu kiện tiên quyêt của học phân
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Tố chức sự kiện từ điều kiện tiên quyết: Marketing Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
thành môn học trước: Marketing Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Bổ sung môn học 
trước cho học phần Thực tập doanh nghiệp Nhà hàng là học phần Nghiệp vụ phục 
vụ bàn.

-  Các học phần tương đương của chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị Nhà 
hàng khóa 19 với các học phần của khóa 18 trở về trước như sau:

STT Mã học phần Tên học phần Khóa
Học phần tưong đương

Mả học phần Tên học phần

1 CSK115060
Marketing Nhà 
hàng và dịch vụ 

ăn uống
18 CSK115100

Marketing Nhà 
hàng và dịch vụ 

ăn uống

2 CNK115150 Nghiệp vụ chế 
biến món ăn Á 18 CNK115200

Nghiệp vụ chế 
biến món ăn Á

3 CNK115090 Nghiệp vụ Bar 18 CNK115190 Nghiệp vụ Bar

-  Các học phần thay thế của chương trình đào tạo cao đẳng ngành Quản trị Nhà 
hàng khỏa 19 với các học phẩn của khỏa 18 trở về trước như sau:______________

STT Mã học phần Tên học phần Khóa
Học phần thay thế

Mã học phần Tên học phần

4 CSK115071
Anh văn chuyên 
ngành Nhà hàng 

1
18

CSK115090
Anh văn chuyên 
ngành nhằ’hạng

T ệ
5 CSK115072

Anh văn chuyên 
ngành Nhà hàng 

2
18

6 CNC115200 Anh văn chuyên 
ngành nâng cao 18

Tp.Hô Chí Minh, ngày.... tháng .... năm 20...
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ISO 9 0 01 :2008

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẢNG

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trướng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tưọng tuyến sinh:
■ Thòi gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

TÀI CHÍNH -  NGÂN HÀNG 
FINANCE - BANKING 
6340202 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đưong
2.5 năm
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

- Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ cao đẳng được thiết kế 

nhằm đào tạo người học Cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt và có trách nhiệm với cộng đồng, xã 

hội.

- Trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế - xã hội, quản trị kinh 

doanh, các nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng đảm bảo khả năng tác nghiệp về tài 

chính, ngân hàng đồng thời trang bị cho người học kỹ năng tự xử lý tình huống, tự 

học tập trong tương lai và học tiếp lên các bậc cao hơn.

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên môn ở các ngân 

hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê 

tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác và các bộ phận kế toán - tài 

chính của các doanh nghiệp khác.

1.2. Mục tiêu cụ thế:

1.2.1 Yêu cầu về kiến thức:

■ Kiến thức lý thuyết:
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- Trình bày kiến thức cơ bản về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin, 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật 

đại cương;

- Kiến thức các môn đại cương phù hợp với chuyên ngành và các môn thể thao, 

quốc phòng, an ninh.

- Kiến thức về kinh tế học, marketing cơ bản, tài chính- tiền tệ, luật thương mại, 

nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, toán học ...

- Trang bị kiến thức chung để phân tích một cách cơ bản và có hệ thống về thị 

trường tài chính - ngân hàng; Thiết lập hệ thống quản lý tài chính và tổ chức công tác tài 

chính trong đơn vị.

■ Kiến thức thực hành:

- Trang bị kiến thức thực hành của tài chính - ngân hàng bao gồm: các nghiệp vụ 

của ngân hàng thương mại như nghiệp vụ ngân quỹ, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín 

dụng; nghiệp vụ ngân hàng trung ương, các nghiệp vụ của thị trường tiền tệ, thị trường 

vốn, đầu tư kinh doanh chứng khoán; Tài chinh doanh nghiệp: thẩm định được phương 

án vay vốn, hoạch định ngân sách; xây dựng kế hoạch và phân tích được tình hình tài 

chính của doanh nghiệp; Tài chính quốc tế, phân tích hoạt động kinh doanh,...

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy định của ngân hàng Nhà nước.

- Có khả năng thực hành công tác kế toán, thanh toán nội địa và quốc tế.

- Có khả năng thực hành một số nghiệp vụ chuyên môn trên thị trường tiền tệ và 

chứng khoán.

1.2.2 Yêu cầu về kỳ năng:

■ Kỹ năng cứng: Sau khi hoàn thành khóa học người học có khả năng:

- Vận dụng phần mềm quản lý của ngân hàng vào từng phần hành nghiệp vụ.

- Sử dụng máy tính thành thạo vào thực tiễn công việc.

- Nhận diện và lập được các loại chứng từ thanh toán của ngân hàng: giấy nộp tiền, 

giấy rút tiền, uỷ nhiệm chi, séc,...

- Nhận diện được các loại tiền đang lưu hành trên hệ thống tiền tệ

- Tính toán hạn mức tín dụng phù hợp đối với từng dự án đầu tư của mỗi loại hình 

doanh nghiệp.

- Thiết lập được quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ hiệu quả.

- Thực hiện được quy trình mở tài khoản để giao dịch trên thị trường chứng khoán.

2



- Vận dụng kiến thức tài chính vào việc phân tích và đưa ra quyết định đầu tư.

■ Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc theo nhóm: kết hợp giữa các phòng ban như phòng tín dụng 

với phòng kế toán, phòng ngân quỹ, phòng lưu trữ tài sản đề thực hiện nghiệp vụ tín dụng 

theo một quy trình hiệu quả.

- Có khả năng thiết lập mối quan hệ, thuyết phục, quản lý thời gian, giải quyết vấn 

đề và xử lý linh hoạt các tình huống nghiệp vụ.

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, hoà đồng, vui vẻ.

- Nhận thức được rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính.

- Thích nghi và linh hoạt hội nhập môi trường làm việc với các lĩnh vực khác trong 

khối ngành kinh tế.

- Lập báo cáo, trình bày ý tưởng mạch lạc và thuyết phục.

■ về năng lực ngoại ngữ:

Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuân đầu 

ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 

gia Hàn Quốc cấp.

Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và được đánh 

giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:

- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT.

1.2.3 Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và có tác phong công nghiệp trong công việc.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc.
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- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao 

tiếp hiệu quả, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm và khả năng thích ứng 

trong môi trường hội nhập quốc tế.

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan, Có lối sống lành 

mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc.

- Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng, hợp tác, thân 

thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính -  Ngân hàng trình độ cao đẳng, sinh viên có 

thể làm việc ở các vị trí sau:

- Ngành Tài chính -  Ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác 

nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm,... Vì vậy, 

sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm công việc ở nhiều vị trí khác nhau. Một 

số vị trí công việc điển hình như : Nhân viên phòng quan hệ khách hàng, Nhân viên ngân 

quỹ, Nhân viên phòng tín dụng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Chuyên viên tư 

vấn tài chính doanh nghiệp, Chuyên viên phân tích tài chính -  đầu tư, Chuyên viên phân 

tích đầu tư dự án

- Ngoài ra Người học có thể đảm nhận các vị trí việc làm khác trong các tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng, các công ty cho 

thuê tài chính, quỹ đầu tư ...

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 35 học phần.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 86 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 19 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 67 tín chỉ.

- Khối lượng lý thuyết: 49 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 37 tín chỉ.

- Thời gian khóa học: 2.5 năm.

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:
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TT MÃ HỌC 
PHÀN TÊN HỌC PHẦN

KI
(
lối lưọ’ 
tín chỉ

ng Thòi lượng (giờ)

T
Ỏ

N
G

 SỐ

LÝ
T

H
U

Y
Ế

T

T
H

Ụ
C

H
À

N
H

T
Ố

N
G

 SÓ

LÝ
T

H
U

Y
Ế

T

T
H

Ụ
C

H
À

N
H

A Các học phần chung/đại cirong 19 11 8 450 165 285

1 DCC100280 Giáo dục Chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
3 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26
4 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

5 DCC100290 Giáo dục QP - An 
ninh 3 2 1 75 36 39

6 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60
7 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30
8 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

B Các học phần chuyên môn 
ngành, nghề 67 38 29 1560 570 990

I Học phần cơ sỏ’ 18 11 7 375 165 210
ỉ CSK110030 Kinh tế vi mô 2 1 1 4 5 15 30
2 CSK110040 Tài chính tiền tệ 2 1 1 45 15 30
3 CSK110020 Lý thuyết thống kê 2 1 1 45 15 30
4 CSC110220 Marketing căn bản 2 2 0 30 30 0
5 CSK110180 Nguyên lý kế toán 3 2 1 60 30 30
6 CSC110230 Toán tài chính 3 2 1 60 30 30
7 CSC110240 Kinh tế vĩ mô 2 1 1 4 5 15 30

8
Học phần tự chọn 2 1 1 45 15 30
(Chọn 1 trong 2 học phần sau)

1 CSC110270 Quản trị học 2 1 1 45 15 30
2 CSC110280 Kinh tế quốc tế 2 1 1 45 15 30
II Học phần chuyên niôn 39 24 15 810 360 450

II.l Học phần bắt buộc 35 22 13 720 330 390

1 CNC110271 Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 1 4 3 1 75 45 30

2 CNC110272 Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 2 4 3 1 75 45 30

3 CNC110280 Tài chính quốc tế 2 1 1 45 15 30
4 CNC110140 Kế toán ngân hàng 2 1 1 45 15 30

5 CNC110360 Tài chính doanh 
nghiệp 4 3 1 75 45 30

6 CNC110300 Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương 2 1 1 45 15 30
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7 CNC110310 Thị trường tài 
chính 2 1 1 45 15 30

8 CNC110320
Thanh toán quốc tế 
và kinh doanh 
ngoại hối

3 2 1 60 30 30

9 CNC110330 Ke toán tài chính 
doanh nghiệp 4 3 1 75 45 30

10 CNC110340 Hệ thống thông tin 
ngân hàng 2 0 2 60 0 60

11 CNC110350 Thuế 3 2 1 60 30 30
12 CNK110060 Kế toán quản trị 3 2 1 60 30 30

n .2 Học phần tự chọn 4 2 2 90 30 60
11.2.1 (Chọn 1 trong 2 học phần sau) 2 1 1 45 15 30

1 CNC110370 Kinh doanh bảo 
hiểm 2 1 1 45 15 30

2 CSC110170 Thị trường chứng 
khoán 2 1 1 45 15 30

II.2.2 (Chọn 1 trong 2 học phần sau) 2 1 1 45 15 30
1 CNC110110 Kiểm toán 2 1 1 45 15 30

2 CNK110190 Kế toán hành chính 
sự nghiệp 2 1 1 45 15 30

III Học phần tốt nghiệp 10 3 7 375 45 330

1 TNC110140 Thẩm định dự án 
đầu tư 3 2 1 60 30 30

2 TNC110120 Phân tích đầu tư 
chứng khoán 3 1 2 75 15 60

3 TNC110130 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 240 0 240
Tổng cộng: 86 49 37 2010 735 1275
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4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các
t

s

môn học chung/đại

Giáo duc chính tri 
DCC100280 

(4,3,1)

cương Giáo duc chính tri: Tên học phần

DCC100280: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (Tồng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 

ngành,nghề

Phần bắt buộc

Nghiên vu ngân hàng 
thương mai 1 
CNC110271 

(3,2,1)

nôn
Nghiêp vu ngân hàng thương mại 1 : Tên hoc

phần

CNC110271: Mã học phần 

(3,2,1): Số tín chỉ của HP (Tồng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  Tu chon 1/2 hn 
(  Nhóm 1.1.8 \
V (2,1,0) )

Tư chon 1/2 h.p: số HP tư chon /Tổng số HP 

Nhóm 1.1.8: nhóm học phần tự chọn 

(2,1,0): Số tín chỉ của HP (Tồng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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H K I  tLKli
Số tín chỉ: 9 LT; 8 TH số tín chỉ: 12 LT;7 TH

(  >  
G i á o  d u c  t h ể  c h ấ t  1

DCK100031 
(1,0,1)

V ^

G i á o  d u c  t h ể  c h ấ t  2
DCK100032

(1,0,1)

N e u v ê n  Ịý k ế  t o á n
CSK110180

(3,2,1)

1
_________J Thi trirờne tài chính

CNC110310
(2,1,1)

K in h  t ế  vi m ô
CSK110030

(2,1,1)
-------- ►

K in h  t ế  v ĩ  m õ
CSC110240

(2,1,1)

I i n  h<?<:
DCC100191

(3,1,2)

T o á n  t à i  c h í n h
C S C l10230 

(3,2,1)

N g h i ệ p  v u  n g â n  h à n g
Tai chinh tiền  te t h ư ơ n g  m a i  1

CSK110040 --  ---
CNC110271

(2,1,1) (4,3,1)
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5. HƯỚNG DẢN THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối

họp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành đế áp dụng thực hiện:

- Đối vói môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 

trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 

kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được 

ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 

2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 

kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vói môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 

được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vói môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ơ$n

hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2to Ịị 

của Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi. ' ỉ ]

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt động ngoại khóa: /

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bổ 

trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 

nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Đẻ giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 

cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, 

huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hưóng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình 

thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ 

thể.
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- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được 

dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của 

trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 

trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác: Sau khi kết thúc khóa học và được xét công nhận tốt nghiệp,

người học được cấp danh hiệu Cử nhân thực hành.

Tp.Hằ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019
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UY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ISO 9001:2008

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẮNG

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 thủng 08 năm 2019 
của Hiệu truxrng trường Cao đang Công nghệ Thủ Đức)

Tên ngành, nghề đào tạo:
Tên tiếng Anh:
Mã ngành, nghề:
Hình thức đào tạo:
Đối tượng tuyến sinh:
Thòi gian đào tạo:
Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

TIÉNG ANH 
ENGLISH 
6220206 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đưoTig
2.5 Năm
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, có năng lực tiếng 

Anh đạt chuẩn quốc tế và sử dụng tiếng Anh tốt tại các doanh nghiệp, đáp ứng nhu 

cầu xã hội và có khả năng học liên thông lên bậc Đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

Học xong chương trình này, sinh viên có thể:
- Sử dụng kỹ năng nghe, nói, đọc và viết hiệu quả trong cuộc sống và môi trường 

làm việc liên quan đến thương mại và các nghiệp vụ kinh doanh như tiếp thị quảng 
cáo, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ bán hàng, v.v...

- Hình thành kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ có nội dung chuyên môn, đặc biệt khả 
năng diễn đạt nói, viết, dịch thuật, kiến thức về các chủ đề được học thường gặp 
nhất trong giao tiếp ngôn ngữ Anh.

- Hình thành kiến thức tồng quát về các lĩnh vực quản trị văn phòng, thương mại, 
tiếp thị, chăm sóc khách hàng và bán hàng, qua đó tự tin trong các công việc văn 
phòng tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ trong và ngoài nước.

- Vận dụng được kiến thức về thương mại, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán 
của người Việt Nam và Anh.



1.2.2 Yêu câu vê kỹ năng:

■ Kỳ năng cứng:
- Nghe hiểu các bài nói trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ đề quen thuộc và không 

quen thuộc trong cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp bằng tiếng 
Anh.

- Nghe hiểu ý chính của các bài nói phức tạp cả về nội dung và ngôn ngữ.
- Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát với người bản địa, không gây sự hiểu lầm 

giữa đôi bên.
- Theo dõi được bài nói dài cũng như các lập luận phức tạp về các chủ đề quen 

thuộc khi bài nói có cấu trúc rõ ràng.
- Soạn thảo các hợp đồng thương mại, kinh doanh, văn thư thương mại cơ bản, viết 

email tiếng Anh, tham gia hội thảo bằng tiếng Anh.
- Nói chuyện và trả lời điện thoại bằng tiếng Anh.
- Áp dụng các kỹ năng giao tiếp bao gồm: Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ứng khẩu 

có sức thuyết phục, ngắt lời và làm rõ nghĩa, kỹ năng nghe chủ động, kỹ năng thảo 
luận nhóm, tham gia diễn đàn.

- Đọc- dịch tài liệu tiếng Anh văn thư thương mại, tiếng Anh văn phòng cơ bản.
- Sử dụng tiếng Anh lưu loát trong môi trường doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh.

■ Kỷ năng mềm:
- Sinh viên có thể tiếp cận và tự điều chỉnh thích nghi với các môi trường làm việc 

khác nhau; hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi trường làm việc 
đa văn hóa; tự tìm tòi, học hỏi để trau dồi, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm 
chuyên môn; biết tận dụng mọi cơ hội nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để 
giao tiếp, trao đồi và xử lí công việc hiệu quả hơn.

- Có khả năng tồ chức nơi làm việc khoa học.
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.

■ về năng lực ngoại ngữ:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 4.5 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 

tương đương (Phụ lục 1).
- Học và đạt các học phần ngoại ngữ thứ hai được quy định trong chương trình đào

tạo.
■ về năng lực sử dụng CNTT:

Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 

thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
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1.2.3. Yêu câu vê mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức làm việc tự chủ độc lập, đề cao tính hiệu quả và ý thức làm việc theo 
nhóm, ý thức tận tụy công việc, ý thức tự giác trong xử lí, phân tích vấn đề và ý 
thức cố gẳng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
- Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học).
- Trung thực, tự tin, tư duy năng động.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp ngành Tiếng Anh trình độ cao đẳng, sinh viên có thể làm việc 
trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh như Giáo dục, Bán hàng, 
Dịch vụ khách hàng, Hành chánh, Nhân sự, Tiếp thị, Quảng cáo, Khuyến mãi, Đối 
ngoại, v.v... Cụ thể, sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí sau: Trợ giảng, 
Nhân viên văn phòng, Thư ký, Nhân viên tiếp thị, Nhân viên kinh doanh/Giao 
dịch viên, Chuyên viên tổ chức sự kiện, Chuyên viên chăm sóc khách hàng/Tư vấn 
viên, Chuyên viên hành chánh, Chuyên viên nhân sự, Trợ lý giám đốc, v.v...

2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

Số lượng học phần: 33

Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 84 tín chỉ 

Khối lượng các học phần chung/đại cương: 22 tín chỉ 

Khối lượng các học phần chuyên môn: 62 tín chỉ

Khối lượng lý thuyết: 48 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 36 tín chỉ

Thời gian khóa học: 2.5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

Khối lượng 
(tín chỉ) Thời lượng (giò)

TỔ
N

G
 SÓ

LÝ
 TH

Ư
Y

ÉT

TH
Ụ

C
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 SÓ

LÝ
 TH

U
Y

ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

A Các học phần chung/đạỉ cương 22 14 8 465 205 260
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Học phần bắt buộc 11 8 3 210 104 106
1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
3 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60
4 DC KI 00010 Kỹ năng uiao tiếp 2 2 0 30 30 0

Giáo dục thể chất và Giáo dục 
quốc phòng An ninh 5 2 3 135 41 94

5 DC KI 00031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26
6 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

7 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và 
An ninh

3 2 1 75 36 39

Học phần tự c 
phần sau)

lọn (chọn 1 trong 2 nhóm học 6 4 2 120 60 60

Nhóm 1:
1 NNC130011 Tiếng Nhật cơ bản 1 3 2 1 60 30 30
2 NNC130012 Tiếng Nhật cơ bản 2 3 2 1 60 30 30

Nhóm 2:
1 NNC116011 Tiếng Hàn 1 3 2 1 60 30 30
2 NNC116012 Tiếng Hàn 2 3 2 1 60 30 30

Các học phần chuyên môn ngành, nghề 62 34 28 1500 510 990

Học phần cơ sở 32 20 12 660 300 360

1 CSC116161 Listening 1 2 1 1 45 15 30
2 CSC116162 Listening 2 2 1 1 45 15 30
3 CSC116171 Speaking 1 2 1 1 45 15 30
4 CSC116172 Speaking 2 2 1 1 45 15 30
5 CSC 116101 Reading 1 3 2 1 60 30 30
6 CSC116111 Writing 1 3 2 1 60 30 30
7 CSC116180 Pronunciation 3 2 1 60 30 30
8 CSC116131 Grammar 1 3 2 1 60 30 30
9 CSC116102 Reading 2 3 2 1 60 30 30
10 CSC116112 Writing 2 3 2 1 60 30 30
11 CSC116132 Grammar 2 3 2 1 60 30 30
12 CSC116140 Basic Translation 3 2 1 60 30 30

Học phần chuyên môn 20 11 9 435 165 270

Học phần bắt buộc 17 9 8 375 135 240

1 CNC116280 English for Presentations 2 0 2 60 0 60
2 CNC116150 Business English 3 2 1 60 30 30

3 CNC116160 English for Business 
Correspondence

3 2 1 60 30 30

4 CNC116200 English for Marketing & 
Advertising

2 1 1 45 15 30
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5 CNC116240 English for Customer Care 2 1 1 45 15 30
6 CNC116250 English for Sales and Purchasing 2 1 1 45 15 30
7 CNC116210 Translation Practice 3 2 1 60 30 30

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần sau) 3 2 1 60 30 30

1 CNC116260 Academic Writing 3 2 1 60 30 30
2 CNC116220 English for Human Resources 3 2 1 60 30 30
3 CNC116270 Language Competences 3 2 1 60 30 30

Học phần tốt nghiệp 10 3 7 405 45 360

1 TNC116010 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 300 0 300
2 TNC116070 Practice on Business English 3 2 1 60 30 30

Chọn 1 trong 2 học phần sau:
1 TNC116100 English for Interviews 2 1 1 45 15 30
2 TNC116090 English for Negotiating 2 1 1 45 15 30

Tổng cộng: 84 48 36 1965 715 1250
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

t  >
P h á p  lu â t 

D C C l 00220 
(2 ,2 ,0 )

cưong Phát luât: Tên hoc phần

DCC100220: Mã học phần

(2,2,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên I 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

E n s lish  fo r  
C u s to m e r  C a re  

C N C 1 16240 
(2 ,1 ,1 )

nôn Enelish for Customer Care: Tên học phần

CNC116250: Mã học phần

(2,1,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

' T ư  c h o n  1/3 h n  \  
1 (3 ,2 ,1 ) J

nôn

Tự chon 1/3 h.p: số HP tư chọn /tổng số HP 

(3,2,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Chú thích các môn tự chọn
Advanced Writing: Tên học phần

• A c a d e m ic  N V ritíns : 
: C N C l 16260 : 
ị (3 ,2 ,1 ) :

CNC116260: Mã học phần
(3,2,1): Số tín chỉ của HP (Tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

Môn học trước
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4.2. Tiến trình đào tạo:

Tin hoc
DCC100191

(3,1,2)

Pháp luât
DCC100220

(2,2.0)

Giáo duc 
chính tri

DCC100280 
(4.3,1)

KỸ năng 
giao tiên

DCK100010
(2,2,0)

Listening 1 Listening 2
CSCI16161 ------- ► CSC116162

(2,1,1) (2,1,1)

Pronunciation
CSC116180 

(3,2,1)

Grammar 1
CSC1I6I3I

(3,2.1)

Reading 1
CSC! 16101 

(3,2,1)

Grammar 2
CSCI16132 

(3,2,1)

Writing 1
CSC11611I

(3,2,1)

Basic
Translation
CSC 116140 

(3,2,1)

Reading 2
CSC116102 

(3,2,1)

Business
English

CNC116150 
(3,2,1)

r
Giáo duc

r
Giáo duc

thể chất 1 thế chất 2
DCK100031 DCK100032

(1,0.1) (1,0,1)

Writing 2
CSC116112 

(3,2,1)

English for English for
Sales and Business

Purchasing Correspondence
CNCI16250 CNC116160

(2,1,1) (3,2,1)

Translation
Practice

CNC116210 
(3,2,1)

Speaking 1
CSC116I7I

Speaking 2
CSC 116172

English for 
Presentations

(2,1,1) (2,1.1) CNC1 16280
(2,0,2)

English for Marketing 
&  Advertising

CNC116200 
( 2, 1. 1)

TT Tốt nghiên
TN CI16010 

(5,0.5)

Practice on 
Business English

TNC116070
(3,2,1)

English for Interview
CNC116100

(2,1,1)
English for Negotiating

TNC116090
(2.1,1)

;:i Ç
English for 

Customer Care
CNC 116240

(2, 1, 1)

Giáo duc OP 
&  AN

DCKI00290
(3,2.1)

Tiếng Hàn 1 — —► Tiếng Hàn 2
NNCl 16011 NNCI16012

(3,2,1) (3,2.1)
Tiếng Nhát CB 1 i- ► Tiếng Nhát CB 2

NNC130011 NNCI300112
(3.2.1) (3,2,1)

UK 1: 16 U K  2: 17 H K  P h ụ  H K 3 : 1 7 H K  4: 18 H K  5: 13
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5. HƯỚNG DẨN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương trình môn 

học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 

năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm 
theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội.

- Đoi với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm 
theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giảo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố trí 

tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu 
chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng cường 
các kỹ năng mềm, sinh viên cẩn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, huấn luyện 
kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tồ chức kiềm tra, thi kết thúc môn học:
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình thức 

kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.
- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự 

thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của trường Cao 
đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:
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- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm trung bình 
chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):
Tp.Hồ Chỉ Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2019

ỹphqm J\fyọc%itòyựf
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UỶ BAN NHẨN DẨN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ISO 9 0 0 1 :2008

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẴNG

(Ban hành theo Quyết định sổ 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 thảng 08 năm 2019 
của Hiệu trướng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:
■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyển sinh:
■ Thòi gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

TIÉNG NHẬT 
JAPANESE 
6220212 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tưong đương
2.5 năm
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

Ngành Tiếng Nhật trình độ cử nhân cao đẳng được định hướng theo chuyên ngành 

tiếng Nhật tổng hợp ứng dụng, đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, đạo 

đức, tác phong chuyên nghiệp, có năng lực tiếng Nhật đạt chuẩn quốc tế và sử dụng tiếng 

Nhật tốt tại các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ 

như nghe, nói, đọc viết theo định hướng tiếng Nhật tồng hợp dựa trên chương trình đào 

tạo ở trình độ năng lực tiếng Nhật Quốc tế cấp độ 3 (tương đương năng lực tiếng Nhật 

Quốc tế JLPT N3).

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

Học xong chương trình này, sinh viên:

4- Kiến thức chung:

• Ngành Tiếng Nhật trình độ cử nhân cao đẳng được định hướng theo chuyên ngành 
tiếng Nhật tổng hợp ứng dụng, đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, 
đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, có năng lực tiếng Nhật đạt chuẩn quốc tế và sử 
dụng tiếng Nhật tốt tại các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, tích hợp các kỹ 
năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết theo định hướng tiếng Nhật tồng hợp dựa
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trên chương trình đào tạo ở trình độ năng lực tiếng Nhật Quốc tế cấp độ 3 (tương 
đương năng lực tiếng Nhật Quốc tế JLPT N3).

i- Kiến thức chuyên ngành:

• Từ vựng: Kiểm soát và sử dụng các từ vựng trong các mối quan hệ hằng ngày và 
trong công việc. Lượng từ vựng hơn 3,750 từ và hơn 650 chữ Kanji (Hán tự).

• Mẩu câu: Sử dụng các mẫu câu tương đối phức tạp tương đương trình độ trung 
cấp có kết họp giữa hai thể lịch sự và thể thông thường (văn nói và văn viết).

• Giao tiếp:

- Hội thoại: Phát âm rõ ràng, tự tin trong giao tiếp với người bản ngữ trong các lĩnh 
vực quen thuộc trong cuộc sống (gia đình, trường học, công việc, giải trí....)

- Độc thoại: Trình bày rõ ràng trước người nghe những bài thuyết trình đơn giản 
hoặc đã được chuẩn bị.

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn: Tiến hành hoặc trả lời phỏng vấn một cách trôi 
chảy, có hiệu quả với câu hỏi đã chuẩn bị trước và có thể đáp ứng một vài câu hỏi 
tự phát.

• Các phưong tiện truyền thông: Hiểu ý chính của chương trình điểm tin trên tivi, 
nội dung phỏng vấn, phóng sự, truyện tranh, phim hoạt hình... bằng ngôn ngữ đơn 
giản.

• Văn hóa: Nắm được các kiến thức cơ bản về văn hóa và một số phong tục tập 
quán sinh hoạt của người Nhật, kiến thức khái quát về lịch sử - xã hội Nhật Bản.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

4- Kỹ năng ngơn ngữ:
• Dịch:
- Dịch chuyển đổi ý chính xác từ Nhật - Việt, Việt -  Nhật cho phù hợp với văn 

phong của từng quốc gia.
- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp.
- Dịch được các tài liệu phổ thông và thương mại cơ bản.
• Phiên dịch: Đọc hiểu và dịch tiếng Nhật không chuyên sâu.
• Ngôn ngữ: Sử dụng 4 kỹ năng:

s  Nghe:
- Nghe hiểu để ghi nhận và chuyển tiếp thông tin đơn giản rõ ràng về các chủ đề 

liên quan tới cuộc sống, học tập và làm việc trong môi trường giao tiếp trực tiếp, 
làm việc nhóm, thuyết trình, diễn đàn... và việc học tập hằng ngày.

- Nghe và xác định được ý chính trong các bài nói, cuộc đối thoại, thảo luận thông 
thường hoặc thương mại về các chủ đề phổ biến.

- Nghe hiểu được các ý chi tiết trong các bài nói để điền đơn, bảng biểu, biều đồ, sơ 
đồ, ghi chú với các chủ đề liên quan tới việc học tập và công việc.

- Nghe hiểu và thực hiện những thông tin đơn giản trong công việc, đời sống thường
2



ngày. Xác định ý chính của chủ đề và nắm bắt phần lớn nội dung trong khi hội 
thoại.

- Nghe hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi 
nghe hội thoại liên quan đến các chủ đề hàng ngày.

s  Nói:
- Giao tiếp tự tin về các vấn đề quen thuộc trong cuộc sống (học tập, công việc, gia 

đình....); có thể tham gia đàm thoại các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị 
trước.

- Giao tiếp, trao đổi thông tin, trình bày ý kiến về các vấn đề xã hội, gia đình và các 
tình huống thương mại, công sở.

- Hình thành kỹ năng ứng khẩu có sức thuyết phục, ngắt lời và làm rõ nghĩa, kỹ 
năng nghe để nắm thông tin, kỹ năng thảo luận nhóm, tham gia diễn đàn và câu lạc 
bộ.

s  Đọc:
- Đọc, phân loại, sắp xếp và đánh giá các tài liệu tiếng Nhật thông thường hoặc về 

thương mại, văn phòng và giao dịch.
- Đọc hiểu các loại hợp đồng và văn kiện thương mại, thư tín thương mại, email.
- Đọc lướt, đọc lấy thông tin và đưa ra các suy luận hoặc đánh giá.
- Đọc hiểu các văn bản có thông tin rõ ràng về các chủ đề chuyên ngành, lĩnh vực 

yêu thích....
- Đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.
- Nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí.
- Hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình huống hàng ngày 

nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác.
s  Viết:
- Soạn thảo các thư tín thương mại cơ bản, viết email tiếng Nhật, ghi chép trong các 

buổi họp có sử dụng tiếng Nhật.
- Viết, so sánh, đối chiếu các biểu đồ, bảng dữ liệu thông thường trong kinh doanh 

thương mại.
- Viết bài viết đơn giản như báo cáo, viết kế lại câu chuyện.... và sử dụng một số 

Hán Tự trong câu văn.
s  Ngoài bốn kỹ năng trên sinh viên có thể chọn cho mình một trong những kỹ năng 

chuyên ngành tiếng Nhật phù hợp như Tiếng Nhật văn phòng, Tiếng Nhật thương 
mại.....

1.2.3. Yêu cầu về kỹ năng mềm

- Các kỹ năng giao tiếp bao gồm: Kỹ năng thuyết trình (có chuẩn bị), kỹ năng giao 
tiếp khá tốt, kỹ năngìm việc; kỹ năng thuyết trình trước hội nghị.

- Am hiểu tác phong làm việc của người Nhật, từ đó, biết cách xử lý các tình huống 
trong giao tiếp tương đối chính xác và chuyên nghiệp. Hòa nhập và hiểu biết, tôn 
trọng trong môi trường văn hóa khác nhau. Tận dụng cơ hội học hỏi để nâng cao 
kiến thức trong việc sử dụng tiếng Nhật.
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i- về năng lực ngoại ngữ:
- Có chứng chỉ Tiếng Nhật tương đương N3 quốc tế JLPT;

- Học và đạt các học phần ngoại ngữ thứ hai được quy định trong chương trình đào 
tạo.

i-  về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại 
thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

1.2.4. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm:

s  Năng động, luôn luôn cập nhật kiến thức mới đế nâng cao trình độ chuyên môn đề 
có thề thích ứng với thay đổi của môi trường làm việc

s  Có thể làm việc độc lập nhưng đồng thời cũng có tinh thần làm việc theo nhóm để 
phát triển tu duy và tinh thần đoàn kết trong tập thể và khả năng thích ứng trong 
môi trường hội nhập quốc tế.

s  Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, yêu nghề, làm việc khoa học, 
biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

s  Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn. Sinh viên có thể liên thông các trường Đại học 
trong nước như:

- Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

- Trường Đại học Bà Rịa -  Vũng Tàu

- Đại học Công nghệ TP. HCM

- Đại học Tin học Ngoại ngữ TP.HCM...

■ Một số trường đại học có chương trình trung cấp nghề ở Nhật

- Đại học ngoại ngữ Aso

- Đại học quốc tế YMCA Osaka ( ^ P H Y M C A H I ^ P ! ^ )

- Đại học ngoại ngữ thương mại ( ^ fp  L" i?Ỷ

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Tiếng Nhật trình độ cao đẳng, sinh viên có thể làm việc ở

các vị trí sau:

- Nhân viên văn phòng, thư ký, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, giao dịch

viên tiếng Nhật.
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- Nhân viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn viên, nhân viên hành chánh, nhân 

sự biết tiếng Nhật

2. KHỎI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

-  Số lượng học phần: 39

-  Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 79 tín chỉ

-  Khối lượng các học phần chung/đại cưorng: 14 tín chỉ

-  Khối lượng các học phần chuyên môn: 65 tín chỉ

-  Khối lượng lý thuyết: 36 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 43 tín chỉ

-  Thời gian khóa học: 2.5 năm
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3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌN H :

STT MÃ HỌC 
PHẢN TÊN HỌC PHÀN

Khối lưọug 
(tín chỉ) Thời lưựng

TÓ
NG

 SỐ

LÝ
 TH

Ư
YÉT

TH
ựC

 H
ÀNH

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
UYÉT

TH
Ụ C H

ÀNH

A. Các học phần chung/ đại cương L 14 ] 9 5 300 119 181
1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
3 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30
4 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45
5 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60
6 DCK100031 Giáo dục thể chắt 1 1 0 1 30 4 26
7 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

8 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 3 2 1 75 40 35

B.C í
nghề

ỈC học phần chuyên môuiỉkènh,. ị
s . í t i

ĩ*A -.4;-'

27 38 1665 405 1260

I. Học phần cơ sở 33 14 19 780 210 570
1 CSC130010 Nhập môn Tiếng Nhật 1 0 1 30 0 30
2 CSK130011 Ngữ pháp Tiếng Nhật 1 3 1 2 75 15 60
3 CSK130012 Ngữ pháp Tiếng Nhật 2 3 1 2 75 15 60
4 CSK130013 Ngữ pháp Tiếng Nhật 3 3 1 2 75 15 60
5 CSK130021 Nghe - Nói Tiếng Nhật 1 3 1 2 75 15 60
6 CSK130022 Nghe - Nói Tiếng Nhật 2 3 1 2 75 15 60

7 CSK130023 Nghe - Nói Tiếng Nhật 3 3 1 2 75 15 60

8 CSK130031 Viết Tiếng Nhật 1 2 1 1 45 15 30
9 CSK130032 Viết Tiếng Nhật 2 2 1 1 45 15 30
10 CSK130033 Viết Tiếng Nhật 3 2 1 1 45 15 30
11 CSK130041 Đọc hiểu Tiếng Nhật 1 2 1 1 45 15 30
12 CSK130042 Đọc hiểu Tiếng Nhật 2 2 1 1 45 15 30

13 CSK130043 Đọc hiểu Tiếng Nhật 3 2 1 1 45 15 30

14 CSC 130050 Lịch sử - Văn hóa - Xã 
hội Nhật Bản 2 2 0 30 30 0

//. //ợc phần chuyên môn 24 13 11 525 195 330
II. 1 Học phần bắt buộc 22 12 10 480 180 300

1 CNC130011 Ngữ pháp Tiếng Nhật 4 2 1 1 45 15 30
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2 CNC130012 Ngữ pháp Tiếng Nhật 5 2 1 1 45 15 30
3 CNC130021 Nghe - Nói Tiếng Nhật 4 2 1 1 45 15 30
4 CNC130022 Nghe - Nói Tiếng Nhật 5 2 1 1 45 15 30
5 CNC130031 Viết Tiếng Nhật 4 2 1 1 45 15 30
6 CNC130032 Viết Tiếng Nhật 5 2 1 1 45 15 30
7 CNC130041 Đọc hiểu Tiếng Nhật 4 2 1 1 45 15 30
8 CNC130042 Đọc hiểu Tiếng Nhật 5 2 1 1 45 15 30

9 CNC130050 Năng lực Tiếng Nhật 2 1 1 45 15 30

10 CNC130060 Thực hành năng lực 
Tiếng Nhật 2 1 1 45 15 30

11 CNC130070 Văn hóa doanh nghiệp 
Nhật Bản 2 1 1 45 15 30

II. 2 Học phần tự chọn chuyên môn (chọn 1/3 Hp) 2 1 1 45 15 30

1 CNC130080 Tiếng Nhật thưong mại 2 1 1 45 15 30
2 CNC130090 Tiếng Nhật văn phòng 2 1 1 45 15 30

3 CNC130100 Tiếng Nhật soạn thảo văn 
bản 2 1 1 45 15 30

III. Học phần tốt nghiệp 8 0 8 360 0 360
1 TNC130010 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 240 0 240

2 TNC130020 Năng lực tiếng Nhật nâng 
cao 2 1 1 45 15 30

3 TNC130030 Thực hành Năng lực 
tiếng Nhật nâng cao 2 1 1 60 15 45

TỎNG CỘNG 79 36 43 1965 524 1441
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4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại cương Chính tri 1: Tên hoc phần

/ ----------------------- \
C h ín h  t r i  1 
D C C 100131

DCC100131: Mã học phần

(3 ,3 ,0)
V ------------------- y

(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề Ngữ nhán Tiếng Nhât 1: Tên hoc phần

Phần bắt buộc 

N eũ  p h á n  T iế n e  N h â t 1

CSC130011: Mã học phần

CSC 130011 
(3 ,1 ,2 )

(3,1,2): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần tự chọn Tư chon 1/3 h.n: số HP tư chọn /tổng số HP

/ T ư  c h o n  1/3 h n  \  
1 C N C 1 30070  Ị  
V  (3 ,2 ,1 ) y

CNC120070: Mã học phần
(2,1,1): Số tín chi của HP (tổng số, LT,TH)

Chú thích các môn tự chọn
Tiếng Nhât thương mai: Tên học phần

• T ỉế n e  N h â t th ư o n e  m ai :
: CNC130080 :
• (2,1,1) :

CNC130080: Mã học phần
(2,1,1): Số tín chỉ của HP (Tổng số, LT,TH)

------- ► Điều kiện tiên quyết

----► Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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H K  I
Số t ín  c h ỉ: 6 L T , 8 T H

P h á n  lu â t
D C C 100220

(2,2,0 )

N h â n  m ô n  T iế n g  N h â t
C S C  130010

( 1,0, 1)

H K  II
Số tín  c h i: 8 L T , 10T H

G iá o  d u c  c h ín h  t r i
D C C 100280 

(4 ,3 ,1 )

H K  IV
Số tín  ch ỉ: 8 L T , 7 T H

S H K V
Số tín  ch ỉ: 8 L T , 12TH

T in  h o c
D C C 100191 

(3 ,1 ,2 )
T iế n g  A n h  1 B
N N K 100040

(2, 1,1)

T h u c  h à n h  N ă n g  lu c  TN
C N C 130060 

(2, 1, 1)

T iến g  A n h  2
N N C 100040 

(3 ,2 ,1 )

N gũ n h á n  T iế n g  N h â t 1 N gũ n h á o  T iế n g  N h â t 2 N g ữ  n h á o  T iế n g  N h â t  3 N gũ n h á o  T iế n g  N h â t 4 N g ữ  n h á o  T iến g  N h á t 5
C S K 1 3 0 0 1 1 C S K 130012 C S K 1 3 0 0 1 3 C N C 130011 C N C 130012

(3 ,1 ,2 )
-------*

(3 ,1 ,2 )
------ >

(3 ,1 ,2 ) ----- ►
(2,1 ,1 )

---- » (2 ,1 ,1)

N g h e - N ói T iế n g  N h â t  1
C S K 130021 

(3 .1 .2 )
----►

Nghe - Nói T iếng N hât 2
C S K 130022 

(3,1,2)

N g h e  - Nói T iế n g  N h â t  3
C S K 130023 

(3 ,1 ,2 )
---- 1

N ghe - Nói T iế n g  N h â t 4
C N C 130021 

(2, 1,2)
----

N ghe - N ói T iến g  N h â t 5
C N C 130022 

(2,1,1)

V iế t T iế n g  N h â t  1
C S K 130031 -------*>

V iế t T iế n g  N h â t  2
C S K 130032 ------* V iế t T iế n g  N h â t  3

C S K 130033 -----* V iết T iế n g  N h â t 4
C N C 130031 - - — *

V iế t T iế n g  N h â t 5
C N C 130032

(2 .1 .1 ) (2 ,1 ,1 ) (2 ,1 ,1 ) (2 ,1 ,1) (2 .1 ,1)

Đ oc h iể u  T iế n g  N h â t 1
C S K 1 3 0 0 4 1

(2,1,1)

Đ oc h iểu  T iế n g  N h â t 2
C S K 130042

(2, 1, 1)

Đ oc h iểu  T iế n g  N h â t  3
C S K 1 3 0 0 4 3

(2.1.1)

Đ oc h iểu  T iế n g  N h ậ t 4
C N C 130041

(2,1,1)

G iá o  d u c  th ể  c h ấ t  1
D C K 100031

( 1,0, 1)

G iá o  d u c  th ể  c h ắ t  2
D C K 100032

( 1,0 , 1)

L ích  s ử  - V ă n  h ó a  - X ã 
hô i N h â t  B án
C S C  ĩ 3 0 0 5 0

(2,2,0)

N ăn g  lux  TN
C N C 130050

(2, 1, 1)

Đ oc h iểu  T iế n g  N h â t 5
C N C 130042

(2,1,1)

T T  T ố t n g h iên
T N C 130010 (4 ,0 ,4)

N ăn g  lu c  tiến g  N h â t n ân g
cao  T N C 130020 (2,1,1)

T h u c  h à n h  N ăn g  lưc 
tiế n g  N h â t n â n g  cao
T N C 130030  (2 .1 .1)



5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo 
chương trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT- 
BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối vởỉ môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chỉnh trị: Thực hiện theo chương trình môn 
học được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường 
sẽ bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu 
công nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, 
tăng cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn 
hóa, thể thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tồ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, 
hình thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình 
chi tiết cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện

5. HƯỚNG DẲN THỰ C HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
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hành của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:

- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. 
Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh 
giá đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy 
định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

Tp. Hồ Chỉ Minh. nzàv 27 tháne 08 năm 2019
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UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
T R Ư Ờ N G  C Đ C N  T H Ủ  Đ Ứ C

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  
Đ ộc lập -  T ự  do -  H ạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẢNG

(Ban hành theo Quyết định so 153/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trường trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.)

Tên ngành, nghề đào tạo:
Tên tiếng Anh:
Mã ngành, nghề:
Hình thức đào tạo:
Đối tượng tuyển sinh:
Thời gian đào tạo:
Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

THIẾT KẾ ĐÒ HỌA 
GRAPHIC DESIGN 
6210402 
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tưong đương
2.5 năm
Cử nhân thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng về Thiết kế đồ họa. Sau khi tốt nghiệp, 
sinh viên có nền tảng kiên thức đề phát triển toàn diện về nhân cách và kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực chính là Thiết kế đồ họa quảng cáo, kiến thức và kỹ 
năng chuyên ngành hẹp trong trong lĩnh vire Thiết kế web, Biên tập phim và Hoạt 
hình 3D, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức nền tảng về Khoa học cơ bản và khoa 
học xã hội trong cuộc sống và nghề nghiệp.

- Trang bị kiến thức về màu sẳc, vẽ hình họa cùng những nguyên lý thiết kế làm 

nền tảng cho xu hướng thâm mỹ, tìm kiếm và phát triển ý tưởng mới trong 

thiết kế đồ họa.

- Phân tích dự án thiết kế từ đó hoạch định quy trình thực hiện hiệu quả.

1.2.2. Yêu cầu về kỳ năng:

■ Kỳ năng cứng:
- Kỹ năng vẽ màu, vẽ chì làm nền táng phát triển tính thẩm mỹ và sáng tạo.

- Kỹ năng lập luận thể hiện trình bày ý tưởng thiết kế.



- Kỹ năng chụp ảnh và xử lý hình ảnh.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm 2D, 3D để thực hiện các sản phẩm đồ họa;

- Hoàn thiện sản phẩm có tính thẩm mỹ và ứng dụng từ khâu ý tưởng, phân tích, 

thiết kế, in ấn để thực hiện các sản phẩm quảng cáo như logo, bộ nhận diện 

thương hiệu, poster, tờ rơi, tờ gấp. catalogue, bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, thiết 

kế giao diện web.

- Xây dựng kịch bản, thực hiện phim quảng cáo sản phẩm với các công cụ làm 

phim và phần mềm thiết kế động 2D, 3D.

■ Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử hiệu quả.

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

- Có khả năng thuvết trình, viết báo cáo theo chuẩn.

- Có khả năng tự học tốt.

- Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc chuyên nghiệp.

■ về năng lực ngoại ngữ:
- Có chửng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc 

tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng 

Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tồ chức.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế 

Quốc gia Hàn Quốc cấp.

- Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

- Lưu ý: Đe được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 

Trường Cao đăng Công nghệ Thu Đức tồ chức, sinh viên phải tham gia học và 

được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

■ về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy 

định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

1.2.3. Yêu cầu về mức tự chu và trách nhiệm

- Có tinh thần làm chủ, trung thực và trách nhiệm trong công việc được giao.

- Tác phons làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chính xác.

- Yêu thích công việc, yêu nghề.

- Có ý thức hợp tác trong công việc, với các bộ phận có liên quan.
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- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng, sinh viên có thể làm việc
ở các vị trí sau:
- Nhân viên thiết kế cho các công ty thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, công ty in ấn,

công ty thiết kế và sản xuất bao bì, doanh nghiệp chế bản các sản phẩm đồ họa,

tòa báo, nhà xuất bản, các công ty quảng cáo truyền thông.

- Nhân viên thiết kể trong các công ty thiết kế web.

- Nhân viên thiết kế xử lý hình ảnh, âm thanh, kỳ xảo điện ảnh trong các công ty sản

xuất phim, video.

- Nhân viên thiết kế trong các xưởng phim hoạt hình.

- Tự thành lập doanh nghiệp, các công ty thiết kế, dịch vụ studio.

2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 32

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 81 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 14 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 67 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết: 32 tín chỉ; Thực hành, thực tập. thí nghiệm: 49 tín chỉ
- Thời gian khóa học: 2.5 năm.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHẢN TÊN HỌC PHÀN

Khối lượng 
(tín chỉ) Thòi lượng (giờ)

TÔ
NG

 SỐ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ự

C
 H

ÀNH

TÕ
N

G
SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ự

C
 H

ÀNH

1 A Các học phần chung/đạỉ cương 14 9 5 300 119 1:81

1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
3 DCC100191 Tin học 3 1 2 75 15 60
4 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30
5 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

Các môn Giáo dục thê chât, QP&AN (Không tính số tín chí trong chuông trình)
6 ! DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26
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7 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 1 29

8 DCC100290
Giáo dục quổc phòng và An 
ninh

3 2 1 75 30 45

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 67 23 44 1830 345 1485

I Học phần cơ sở 18 8 10 420 120 300
1 CSC121010 Nhập môn thiết kế đồ họa 3 2 1 60 30 30
2 CSC121021 Trang trí 1 3 1 2 75 15 60
3 CSC121030 Luật xa gần 2 1 1 45 15 30
4 CSC121100 Hình họa 3 1 2 75 15 60
5 CSC 121090 Nguyên lý thiết kế 3 1 2 75 15 60
6 CSC121022 Trang trí 2 2 1 1 45 15 30
7 CNC121011 Thiết kế mẫu 1 2 1 1 45 15 30

II Học phần chuyên môn 37 14 23 900 210 690

II. 1 Học phần bắt buộc 33 13 20 795 195 600

1 NNC121020 Anh văn chuyên ngành 2 1 1 45 15 30
2 CNC121012 Xử lý ảnh 3 1 2 75 15 60
3 CNC121240 Thiết kế mẫu 2 3 1 2 75 15 60
4 CNC121170 Kỹ thuật dàn trang và in ấn 3 1 2 75 15 60
5 CNC121020 Nhiếp ảnh 2 1 1 45 15 30
6 CNC121030 Nghệ thuật chữ 2 1 1 45 15 30
7 CNC121040 Thiết kế logo 2 1 1 45 15 30
8 CNC121251 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo 1 3 1 2 75 15 60
9 CNC121220 Thiết kế ấn phẩm văn hóa 2 1 1 45 15 30
10 CNC121252 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo 2 3 1 2 75 15 60
11 CNC121230 Thiết kế bao bì sản phâm 2 1 1 45 15 30
12 CNC121090 Xử lý phim 3 1 2 75 15 60
13 CNC121200 Thiết kế mô hình 3D 3 1 2 75 15 60

II.2 Học phần tự chọn 4 1 3 105 15 90

(SV chọn 1 HP trong 3 học 
phần sau)

1 CNC121140 Thiết kế giao diện web 4 1 3 105 15 90
2 CNC121150 Ảm thanh và Kỹ xảo video 4 1 3 105 15 90
3 CNC121160 Thiết kế hoạt hình 3D 4 1 3 105 15 90

III Học phần tốt nghiệp 12 1 11 510 15 495
1 TNC121020 Thực tập doanh nghiệp 2 0 2 90 90
2 TNC121010 Thực tập tôt nghiệp 5 0 5 225 225

3
Chuyên đề tốt nghiệp (SV chọn 1 HP trong 4 
học phần sau)
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3.1 TNC121080 Chuyên đề Thiết kế sản phẩm 
đồ họa 5 1 4 195 15 180

3.2 TNC121050 Chuyên đề Thiết kế giao diện 
web 5 ’ 1 4 195 15 180

3.3 TNC121060 Chuvên đề Phim quảng cáo 5 1 4 195 15 180
3.4 TNC121070 Chuyên đề Hoạt hình 3D 5 1 4 195 15 180

Tổng cộng: 81 32 49 2130 464 1666



4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

C h ín h  tr i  
D C C 1 0 0 1 3 0  

(5 ,4 ,1)

cương Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tồng số, LT,TH)

c ác môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ th u â t  ứ n e  ( lu n e  
C S C  102020 

(4 ,3 ,1)

môn Vẽ kv thuât ứng dụng: Tên hoc phần

CSC102020: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ cúa HP (tổng số, LT,TH)

Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  T u  ch o n  1/3 h p  
[  C N C 1 10040 \
V (3 ,3 ,0) ]

Tư chọn 1/3 h.p: số HP tư chọn /tổng số HP

CNC110040: Mã học phần
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

------- ► Diều kiện tiên quyết

Môn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:

6



H Ọ C  KỲ 1: 19T C  
Số tín  ch í: 10 L T , 9 T H

H Ọ C  KỲ II: 18TC  
Số tín  ch i: 9 L T , 9 T H

H Ọ C  KỲ  II I : 14T C  
Số tín  ch ỉ: 6 L T , 8 T H

H Ọ C  K Ỳ  IV : 14TC 
Số tín  ch i: 4 L T , 10 T H

H Ọ C  K Ỳ  V: 16T C  
Số tín  chỉ: 2 L T , 14 T H

Luật xa gần 
CSC121030 

(2, 1, 1)

Hình họa 
CSC121100 

(3,1,2)

Tm học 
DCC100191 

(3,1,2)
------- ►

x ử lý  ảnh 
CNC121012 

(3,1,2)

------- ►

- 1  1

Thiết kế mẫu 2 
CNC121240 

(3,1,2)

-------►

1
A

Thiết kê mò hinh 3D 
CNC121200 

(3,1,2)
“  -- "1

1
1

ỵ' Tự chọn 1 học phần X  

( trong 3 học phần 11.2 
V .  (4,1,3) y /1

L
1 1 
-prí 
1 1 ±

.
1

i

1

Nhập môn TKĐH Nguyên lý thiết kế i 1
X 1 Kỹ thuật dàn trang và in ấn

1
ỉ x ử lý  phim 1-> Thiết kế bao bi sàn phấm

CSC121010 -------► CSC121090 -  111 CNC121170 -  - 1 CNC121090 __Ạ CNC121230
(3,2,1) (3,1,2) l l l (3,1,2) 11 

11
(3,1,2) 11 

11
(2,1,1)

111

Trang tri 1 Trang trí 2

11 1 
¡M 
11

_________________1_________________
Nhiếp ảnh Thiêt kế ấn phấm quảng cáo 1

1
1
1 Chuyên đề tốt nghiệp

CSC121021 -------► CSC121022
_ j j >

CNC121020 CNC121251 TNC121040
(3,1,2) (2,1,1) (2,1,1) 1 1 

1
(3,1,2) (5,1,4)

s v  chọn 1 trong 3 
học phần sau:

►1/ Thiết kế hoạt hình 
3D:
CNC121160 (4.1.3)

2/ Ầm thanh và Kỹ 
xào video
CNC121150(4.1.3)

3/ Thiết kế giao diện 
web:
'CNC121140 (4.1.3)

Thiết kế mâu 1 
CNC121011 

(2,1,1)

Nghệ thuật chữ u Thiẽt kẽ ấn phấm văn hóa
1 ________________ I ________________

Thục tập doanh nghiệp

1

Thục tập Tốt nghiệp
---- ► CNC121030 -----> CNC121220 -----► TNC121020 ---- ► TNC121010

(2,1,1) (2,1,1) (2,0,2) (5,0,5)

Giáo dục chính trị 
DCC100280

(4.3.1)

Tiếng Anh 1B 
NNK100040

( 2. 1. 1)

Giáo dụcthếchất 1 
DCK100031 

(1,0,1)

Pháp luật 
DCC100220 

(2,2,0 )

Tiếng Anh 2 
NNC100040 

(3,2,1)

Anh văn chuyên ngành 
NNC121020 

(2,1,1)

Giáo dụcthếchất 2 \
DCK100032 )

(1,0,1) J
r ---------------------- -------------- 1
I GDQP&AN được bô trí ở HK Hè I 
I  ̂ II

sv học bố sung 1 học phần tốt niihiệp 
trong các phần tự chọn sau::
3 .1 /TNC121080 (5.1,4)
Chuyên dề thiết kế sản phẩm đồ họa 
3.2/ T N Ọ  21050 (5,1,4)
Chuyên đề thiết kế giao diện web 
3.3/ TNC121060 (5.1,4)
Chuyên đề Phim quàng cáo 
3 .4 /T N C 121070 (5,1,4)
Chuyên đề Hoạt hình 3D
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5. HƯỚNG DẤN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thuơng binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tồ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

- Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 
trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xà hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thế chất: Thực hiện theo chương trình môn học được 
ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Đề sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ 
bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công 
nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Để giáo dục đạo đức. truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, sinh viên cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể 
thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tồ chức.

5.3. Hướng dẫn tồ chức kiếm tra. thi kết thúc môn học:
- Thực hiện kiểm tra thường xuvên trong quá trình học tập (số lần kiếm tra, hình 

thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết 
cụ thể.

- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đẳng Công nghệ Thu Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi:
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- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thề chất được đánh giá 
đạt.

- Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác:

❖  Với học phần tự chọn, sv  chọn một trong ba hướng sau:
1. Thiết kế hoạt hình 3D (môn học trước là Thiết kế mô hình 3D)
2. Âm thanh và Kỹ xảo video (môn học trước là Xừ lý phim)
3. Thiết kế giao diện web (môn học trước là Thiết kế ấn phâm quảng cáo 1)

❖  Học phần Chuyên đề tốt nghiệp sinh viên sẽ học một trong bốn Chuyên đề sau:
1. Chuyên đề Thiết kế sản phẩm đồ họa (môn học trước: Kỹ thuật dàn trang và in 

ấn, Thiết kế ấn phẩm quảng cáo 1, 2)
2. Chuyên đề Thiết kế giao diện web (môn học trước: Xư lý ảnh, Nghệ thuật chừ, 

Thiết kế logo).
3. Chuyên đề Phim quảng cáo (môn học trước: Xử lý phim)
4. Chuyên đề Hoạt hình 3D (môn học trước: Thiết kế mô hình 3D)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019





UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

2 *

ISO 9001 201S

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ  CAO ĐẨNG

(Ban hành theo Quyết định số ỉ53/QĐ-CNTĐ ngày 27 thảng 08 năm 2019 
cùa Hiệu trương trường Cao đang Công nghệ Thù Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:

■ Tên tiếng Anh:

■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyển sinh:
■ Thời gian đào tạo:
■ Danh hiệu sau khi tốt nghiệp:

TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY 
TÍNH
COMPUTER COMMUNICATION AND
NETWORK
6480104
Chính quy
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.5 năm
Kỹ sư thực hành

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng về Truyền thông và Mạng máy tính. Sau 
khi tốt nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức để phát triển toàn diện về nhân cách và 
kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực Thiết kế triển khai hạ tầng mạng, 
Quản trị hệ thống mạng và An ninh mạng, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và 
ngoài nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức về khoa học cơ bán

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cốt lõi về Tin học căn bản.
- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ ban về chính trị, văn hoá. xã hội và pháp luật.

Kiến thức cơ sở ngành

- Hiểu và vận dụng được kiến thức tổng quát về Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông.

- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về Lập trình.
- Hiểu và mô tả được kiến thức Mạng máy tính.
- Hiểu và vận dụng được kiến thức Cơ sở dữ liệu.

Kiến thức chuyên ngành ngành Truyền thông và Mạng máy tính

- Hiểu và vận dụng được kiến thức hệ thống phần cứng, mạng máy tính (PC, 
Laptop, Router, Switch).
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- Hiểu và vận dụng được kiến thức hệ thống phần mềm, hệ điều hành mạng máy 
tính.

- Hiếu và vận dụng được kiến thức Quản trị hệ thống mạng máy tính.
- Hiều và vận dụng được kiến thức về An ninh mạng.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:
♦> Các kỳ năng cứng

> Các kỹ năng cơ bản

- Kỷ năng về k h o a  h ọ c  CO’ bản

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành và bộ phần mềm office căn bản.

+ Sử dụng thành thạo một số kỹ năng về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật vào
cuộc sống và nghề nghiệp.

- Kỷ năng CO’ sở ngành

+ Thành thạo các kỹ năng chung trong ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản về Lập trình.

+ Thành thạo các kỹ năng Mạng máy tính.

+ Thành thạo các kỳ năng Cơ sở dừ liệu.

- Kỳ năng chuyên ngành ngành Truyền thông và Mạng máy tính

+ Thành thạo các kỹ năng về hệ thống phần cứng, mạng máy tính (PC, Laptop, 
Router, Switch).

+ Thành thạo các kỹ năng về hệ thống phần mềm, hệ điều hành mạng máy tính.

+ Thành thạo các kỹ năng về Quản trị hệ thống mạng máy tính.

+ Thành thạo các kỹ năng về kiến thức về An ninh mạng.

> Các kỹ năng nghề nghiệp tích hợp

- Hình thành ý tưởng

+ Thu thập yêu cầu người dùng.

+ Phân tích yêu cầu cua hệ thống mạng.

- Thiết kế

+ MÔ hình hóa hệ thống.

+ Đặc tả chi tiết hệ thống.

- Triển khai

+ Thi công và lắp đặt, cài đặt các thiết bị phần cứng mạng.

+ Cài đặt và cấu hình các hệ thống, dịch vụ mạng căn bản.
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+ Triển khai, tích hợp các hệ thống, dịch vụ mạng.

+ Kiểm thử hệ thống 

Vận hành và bảo trì

+ Bàn giao tài liệu.

+ Hướng dẫn sử dụng và vận hành.

+ Kế hoạch bảo trì.

❖  Kỳ năng mềm 

Tư duy hệ thống

+ Có thói quen suy nghĩ toàn cục.

+ Có khả năng phân tích sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

Kỳ năng, đạo đức và thái độ nghề nghiệp của cá nhân

+ Có thói quen chủ động và tích cực.

+ Có đạo đức nghề nghiệp tốt.

+ Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.

+ Có khả năng tự học.

Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng tổ chức làm việc nhóm.

+ Kỹ năng giao tiếp giữa các thành viên nhóm.

Kỹ năng giao tiếp

+ Kỹ năng thuyết trình.

+ Kỹ năng viết báo cáo.

+ Kỹ năng giao tiếp điện tử.

+ Kỹ năng đàm phán và giải quyết xung đột.

❖  về năng lực ngoại ngữ

Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 
tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh 
chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tồ chức.
Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc 
gia Hàn Quốc cấp.
Hoặc: Có chửng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;
Lưu ý: Để được tham dự kỷ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và 
được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.
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1.2.3. Yêu câu vê múc tự chủ và trách nhiệm:
Đạo đức và thái độ nghề nghiệp của cá nhân

- Có thói quen chủ động và tích cực.
- Có đạo đức nghề nghiệp tốt.
- Có khả năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc.
- Có khả năng tự học.

Bối cảnh xã hội

- Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm đối với xã hội, tổ chức.
- Hiếu rõ về luật lệ và quy định xã hội trong đời sống nghề nghiệp.

Môi trường doanh nghiệp

- Hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp.
- Biết cách tìm hiểu mục tiêu và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
- Hiểu rõ các quy định và điều luật trong doanh nghiệp, trong ngành nghề được đào 

tạo.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông và Mạng máy tính trường Cao đẳng 
Công nghệ Thủ Đức có thề đảm nhận các vị trí sau:

- Nhân viên kỹ thuật Phần cứng máy tính.
- Nhân viên thi công Thiết kế, triển khai hệ thống mạng.
- Nhân viên quản trị. vận hành hệ thống mạng máy tính.
- Nhân viên giám sát, bảo trì, thiết lập bảo mật hệ thống mạng máy tính.
- Nhân viên Công nghệ thông tin của các đon vị, tồ chức, doanh nghiệp, công ty.
- Nhân viên tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & Công nghệ thông tin.
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2. KHÓI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 30
- Khối lượng kiến thức, kv năng toàn khóa học: 81 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 14 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 67 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết: 32 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 49 tín chỉ
- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

T T IM Ã H Ọ C  P H À N T Ê N  H Ọ C  P H Ầ N

K h ố i  l u ọ n g  (t ín  
c h ỉ ) T h ò i  lư ợ n g  (g iò )

T
Ố
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G

 S
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L
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H
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H

T
Ó
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Ế
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T
H

Ụ
C

H
À

N
H

A C á c  h ọ c  p h ầ n  c h u n g /đ ạ i  c ư ơ n g 14 9 5 3 0 0 119 181
1 DCC100280 Giáo dục chính trị 4 3 1 75 41 34
2 DCC100220 Pháp luật 2 2 0 30 18 12
J DCC100I91 Tin học 3 1 2 75 15 60
4 NN KI 00040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30
5 NNC100040 Tiếng Anh 2 3 2 1 75 30 45

C á c  m ô n  G i á o  d ụ c  th ê  c h â t ,  Q P & A N  ( K h ô n g  t ín h  số  t ín  c h í  t r o n g  c h u ô n g  t r ìn h )

6 DC KI 00031 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26
7 DCK100032 Giáo dục thê chất 2 1 0 1 30 1 29
8 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 2 1 75 36 39

B C á c  h ọ c  p h ầ n  c h u y ê n  m ô n  n g à n h ,  n g h ề 67 2 3 4 4 1 8 3 0 3 4 5 1 4 8 5

1 H ọ c  p h ầ n  co - sỏ ’ 14 7 7 3 1 5 105 2 1 0

1 CSC 106132
Nhập môn công nghệ thông tin 
và truyền thông 3 2 1 60 30 30

2 CSC 106052 Kỹ thuật lập trình 1 3 1 2 75 15 60
J CSC 106160 Cơ sớ dữ liệu 3 1 2 75 15 60
4 CSC 106111 Mạng máy tính rt3 2 1 60 30 30
5 NNC106040 Anh văn chuyên ngành 2 1 1 45 15 30

II H ọ c  p h ầ n  c h u y ê n  m ô n 41 15 26 1005 240 780
II.l H ọ c  p h ầ n  b ắ t  b u ộ c 35 13 22 855 195 660

ỉ CNC108310 Báo trì và xử lý sự cố máv tính 4 2 2 90 30 60
2 CNC108064 Quán trị hệ thống Linux 1 3 1 2 75 15 60
3 CNCI08065 Quản trị hệ thống Linux 2 4 2 2 90 30 60
4 CNC108222 Quán trị hệ thống Windows 1 3 1 2 75 15 60
5 CNC108360 Quán trị hạ tầng mạng căn bán ■*> 1 2 75 15 60
6 CNC108340 Quản trị hạ tầng mạng nâng cao 4 2 2 90 30 60
7 CNC108223 Quản trị hệ thổng Windows 2 3 1 2 75 15 60

8 CNC108131
Thiết kế triển khai hệ thống 
mạng 3 1 2 75 15 60

9 CNC108301 An ninh mạng 1 'ì3 1 2 75 15 60

10 CNC108280
Kỹ thuật triền khai và bao 
dưỡng mạng ngoại vi 3 1 2 75 15 60



11 CNC108320 IT Helpdesk 2 0 2 60 0 60
11.2 Học phần tự chọn 6 2 4 150 30 120

Sinh viên chọn 1 trong 3 nhóm sau
I I .2.1 Nhóm Quản trị hê thống mang 6 2 4 150 30 120

1 CNC108063 Ọuán trị hệ thống Linux 3 3 1 2 75 15 60
2 CNC108224 Ọuản trị hệ thống Windows 3 3 1 2 75 15 60

I I .2.2  Nhóm Truyền thông và bảo mât 6 2 4 150 30 120

1 CNC108260 Truyền thông không dây 3 1 2 75 15 60
2 CNC108302 An ninh mạng 2 3 1 2 75 15 60

I I .2.3 Nhóm Seminar mang 6 2 4 150 30 120

1 CNC108330 Seminar Ảo hóa 3 1 2 75 15 60
2 CNC108350 Seminar hạ tầng mạng 3 1 2 75 15 60

III Học ph ần tốt nghiệp 7 0 7 315 0 315

1 TNC108040 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 225 0 225
2 TNC108050 Thực tập doanh nghiệp 2 0 2 90 0 90

IV Chuyên đề tốt nghiệp 5 1 4 195 15 180
Sinh viên học 1 trong 3 chuyên đề sau

4.1 Chuvên đề Quản trị hệ thống mạng

1 TNC108093 Chuyên đề quản trị hệ thống 
mạng 1 2 0 2 90 0 90

2 TNC108094 Chuyên đ'ê quản trị hệ thống 
mạng 2 3 1 2 105 15 90

4.2 Chuyên đề Thiết kế hạ tầng mạng

1 TNC108103 Chuyên đề thiết kế hạ tầng 
mạng 1 2 0 2 90 0 90

2 TNC108104 Chuyên đề thiết kế hạ tàng 
mạng 2 3 1 2 105 15 90

4.3 Chuyên đề An ninh mạng

1 TNC108113 Chuyên đề an ninh mạng 1 2 0 2 90 0 90

2 TNCI08114 Chuyên đề an ninh mạng 2 3 1 2 105 15 90

Tông toàn khóa 81 32 49 2130 464 1666

4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

K Ý  H IỆ U Ý N G H ĨA

C á c môn học chung/đại

< >
crío d ũ c  ch ính  t r ũ  

D C C 100280  

(4,3,1)
k___________ ________ )

:ư ơ n g G iáo duc chính trị: Tên học phần

D C C 100280 : M à học phần

(4 ,3 ,1): Số tín chỉ củ a  HP (tổng  số, L T .TH )
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Các môn học chuyên môn 
nghề

Phần bẳt buộc

M ũne ríív tính 
C S C  106060

Í U I I

ngành,
Mang m áv  tính: Tên hoc phần

C S C 1 0 6 0 6 0 : M â học phần

(3 ,2 ,1): Số tín chỉ của HP (tổng  số, L T ,T H )

Các môn học chuyên môn 
nghề

Phần tự  chọn

[  TD chũn  1/3

C N C 108063 )

ngành,

Tư chon 1/3 h.p: s ố  HP tư  chon /tổ n g  số HP

C N C 108063: M ă học phần 
(3 ,1 ,2 ) :  Sổ tín chỉ của HP (tổng  số, L T ,T H )

------------► Đ iều kiện tiên quyết

------------► M ôn học trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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HK1: 19 TC 
ÌOLT, 9TH

HK2: 19 TC 
9LT, I0TH

HK3: 19 TC 
7LT, 12TH

Tiếng Anh 1 B 
NNK100040

L  M l ằ

Tiếng Anh 2 
NNC100040

L (3,2,1) J
Anh văn chuvên ngành 

NNC106040
(2,1,1)_________— — '  -|

Bảo trì và xử lý sự cố máy 
tỉnh

CNC108310
(4,2,2)

1
Nhập môn CNTT&TT 

CSC106132 
(3,2,1) 1

1

L _
ị

Quản trị hạ tầng mạng căn 
bán

CNC108360 
(3,1,2)

r  Tin học A 
DCC100191

l  (3,1,2) J

Quán trị hệ thống 
Windows 1 
CNC 108222 

(3,1,2)

1 Quản trị hệ thông 
Windows 2 
CNC108223 

(3,1,2)11 1
Mạng máy tính 1 1 

1 Ị Quản trị hệ thống Linux 1 --- Quản tri hê thống Linux 2
CSC 106111 — J 1 CNC108064 1 CNC108065

(3,2,1) N (3,1,2) 1 1
(4,2,2)

1 1 1

Kỹ thuât lâp trình 1 1 Co sỏ' dữ liệu lị An ninh mạng 1
(3,1,2) 1 CSC 106160 l i * . CNC108301

CSC 106052 — (3,1,2) 1 (3,1,2)

^  Giáo dục chính trị ^  
DCC100280

1 (4,3,1) )

Pháp luật 
DCC100220

V______(2,2,0)_______ )

1
1
L ^

Kỹ thuật triển khai và bảo 
duững mạng ngoại vi 

CNC108280 
(3,1,2)

Giáo dục thể chất 1 Giáo dục thế chất 2 N
DCK100031 ----------- ► DCK100032

L (1,0,1) (1,0,1)

HK4: I7TC 
_______ 5LT, 12TH

Thiết kế triển khai hệ 
thống mạng 
CNCI08131

_________ (3.U )_______

Quản trị hạ tâng mạng 
nâng cao 

CNC108340
_________ (4,2,2)_______

Thục tập doanh nghiệp 
TNC108050

_______ (2,0,2)_______

J

IT Helpdesk 
CNC 108320 

(2,0,2)

Học 1 trong 3 nhórn 
học phần 11.2 

(6,2,4)

Giáo dục quốc phòng và an ninh -> Bố trí học kỳ hè 
năm nhất

HK5: 10 TC 
1LT, 9TH

Thục tập tôt nghiệp 
TNC108040 

(5,0,5)
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5. HƯỚNG DÀN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối
hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:
- Đối với môn học Giáo dục quôc phòng và An ninh: Thực hiện theo chương 

trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục thề chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo số Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư sổ 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Giáo dục Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học 
được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với môn học Tiếng Anh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Để sinh viên/học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà 

trường sẽ bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, 
khu công nghiệp, khu chế xuất.... vào các thời điểm thích hợp.

- Đề giáo dục đạo đức. truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăngx 
cường các kỹ năng mềm. sinh viên/học sinh cần tham gia các hoạt động vănẠA 
hóa, thể thao, huấn luyện kỹ năng... do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dần tổ chức kiếm tra, thi kết thúc môn học: /-•']
- Thực hiện kiêm tra thường xuyên trong quá trình học tập (sô lần kiêm tra, hình 

thức kiểm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi t iế t /  
cụ thể.

- Tố chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần 
được dự thi kết thúc học phần ...) được thực hiện theo các quy định hiện hành 
của trường Cao đảng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
- Sinh viên/học sinh được xét công nhận tốt nghiệp khi:
- Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điềm 

trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.
- Các môn giáo dục Quốc phòng -  An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá 

đạt.
- Thỏa mãn các điêu kiện chuân đầu ra cúa chuyên ngành đào tạo theo quy định.
5.5. Các chú ý khác (nếu có):
- Học phần “Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông” được giảng dạy 

chung cho ngành Công nghệ thông tin và truyền thông mạng máy tính;
- Học phần tự chọn, sv  chọn học 1 trong 3 nhóm học phần sau:
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ỉ) Nhóm Quản trị hệ thống mạng

Quản trị hệ thống Windows 3
(Môn học trước: Quản trị hệ thổng Windows 2)
Quản trị hệ thống Linux 3
(Môn học trước: Quản trị hệ thống Linux 2)
2) Nhóm Truyền thông và hảo mật 
Truyền thông không dây
(Môn học trước: Quản trị hệ thống Windows 2)
An ninh mạng 2
(Môn học trước: An ninh mạng 1)
3) Nhóm Seminar mạng
Seminar hạ tầng mạng
(Môn học trước: Quản trị hạ tầng mạng căn bán)
Seminar Ảo hóa
(Môn học trước: Quản trị hệ thống Windows 2)

Chuyên đề tốt nghiệp, sv  học 1 trong 3 chuyên đề sau:

ỉ) Nhóm chuyên để Quán trị hệ thống mạng
Chuyên đề quản trị hệ thống mạng 1 
(Môn học trước: Quản trị hệ thống Windows 2) 
Chuyên đề quản trị hệ thống mạng 2 
(Môn học trước: Quản trị hệ thống Linux 2)
2) Nhóm chuyên đề Thiết kế hạ tầng mạng 
Chuyên đề thiết kế hạ tầng mạng 1
(Môn học trước: Thiết kế triển khai hệ thống mạng)
Chuvên đề thiết kế hạ tầng mạng 2
(Môn học trước: Quản trị hạ tầng mạng nâng cao)
3) Nhóm chuyên đề An ninh mạng 
Chuyên đề an ninh mạng 1
(Môn học trước: An ninh mạng 1)
Chuyên đề an ninh mạng 2 
(Môn học trước: An ninh mạng 1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2/ tháng 08 nủm 2019

ĨPkạm tA ộc
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