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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp để người học có kiến thức thực tế và lý 

thuyết cần thiết trong phạm vi của một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về 

chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và cồng nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các 

công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm 

trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách 

nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện 

công việc đã được định sẵn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật của nhà nước

- 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, AutoCAD 2D, Kiến 

thức nhập môn ô tô.

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

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:

- Lập kế hoạch, kiểm tra, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn, tiến hành các bước cần 

thiết để thực hiện một công việc sửa chữa ôtô.

- 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

- Học và đạt các học phần ngoại ngữ được quy định trong chương trình đào tạo.

■ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin:

- 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:

- Có tác phong công nghiệp, 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 ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước.

- Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm với công việc.

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 công nghệ 

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

tô.
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2. KHỚĨ LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng học phần: 21

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 54 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 12 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 42 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 22 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 32 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
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A Các học phần chung/đại cưong 12 7 5 255 94 161

1 DCT400360 Giáo dục chính trị 2 2 0 30 15 15

2 DCT400030 Pháp luật 1 1 0 15 9 6

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

4 DCT400370 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh 2 1 1 45 21 24

5 DCT400090 Tin học 2 1 1 45 15 30

6 NNT400020 Tiếng Anh 1A 2 1 1 45 15 30

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

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 42 15 27 1140 225 915

I Học phần cơ sở 6 2 4 150 30 120
1 CST402030 Vẽ kỹ thuật 2 1 1 45 15 30
2 CST414020 AutoCAD 2 0 2 60 0 60
3 CST414010 Nhập môn ô tô 2 1 1 45 15 30
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IT Học phần chuyên môn 27 10 17 705 150 555

1 CNT414120 Động cơ xăng 4 2 2 90 30 60
2 CNT414130 Động cơ diesel 3 1 2 75 15 60
3 CNT414201 Gầm ôtô 1 3 1 2 75 15 60
4 CNT414202 Gầm ôtô 2 3 1 2 75 15 60
5 CNT414150 Điện thân xe 4 2 2 90 30 60
6 CNT414160 Điện động cơ 4 2 2 90 30 60
7 CNT414170 Thực tập doanh nghiệp 3 0 3 135 0 135
8 CNT414210 Hệ thống điều hòa ôtô 3 1 2 75 15 60

III Học phần tốt nghiệp 9 3 6 285 45 240

1 TNT414120 Chuyên đề ĐK Điện -  Động cơ 3 2 1 60 30 30
2 TNT414130 Chuyên đề ĐK Khung Gầm 2 1 1 45 15 30
3 TNT414010 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180

Tồng cộng: 54 22 32 1395 319 1076

4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các nlòn học chung/đại c

(  \
Chính tri

DCT400010
(2,2,0)

l  --------- J

irong Chính tri: Tên học phần

DCT100010: Mã học phần

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

Các
ngànl
Phần

môn học chuyêr 
1, nghề
3ắt buộc

Vẽ kỹ thuât 
CST402030 

(2,1,1)

1 môn

Vẽ kỹ thuật: Tên học phần 

CST402030: 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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Pháp luât 
DCT400030 

(1,1,0)

Giáo duc chính tri 
DCT400360 

(2 ,2,0)

-------------- — --------- --- ------------ I

Tin học 
DCT400090 

(2,1,1)

Tiếng Anh 1A 
NNT400020 

(2,2,0)

Gầm ô tô 1 
CNT414201

(3,1,2)

Gầm ô tô 2 
CNT414202 (3,1,2)

Nhâp môn ôtô 
CST414010 

<7.1.n

Vẽ Kỹ Thuẳt 
CST402030 

(2,1,1)

Điên thân xe 
CNT414150

(4,2,2)

Đông Co’ Xăng Thuc tâp DN
CNT414120 ------------------------------------------ » CNT4Ĩ4170

(4,2,2) (3,0,3)

HK HÈ: 3TC

HK I: 14 TC HK II: 11 TC
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Giáo duc thề chắt 1 
DCK100031 

(1,0,1)V______ ________ /

Tiếng Anh 1B 
NNK100040 

(2,1,1)

AutoCAD
CST414020

(2,0,2)

Hê thống điều 
hòa ô tỏ 

CNT414210
(3,1,2)

Điên đông CO' 
CNT414160 

(4,2,2)

Đông Co' Diesel 
CNT414130

(3,1,2)

(  7 N
Giáo duc quốc phòng 

và an ninh 
DCT400370 

(2,1,1)

Chuyên đề ĐK 
Khung Gầm 
TNT414130 

(2,1,1)

Chuyên đề ĐK 
Điện- Động CO’ 

TNT414120 
(3,2,1)

TT tốt nghiệp 
TNT4140104

(4,0,4)

HK III: I5 T C HK IV: 11 TC



5. HƯỚNG DẢN THỤC HIỆN 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 với môn học Tin học: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành 
kèm theo Thông tư số ll/2018/TT-BLĐTBXH ngay 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với mồn 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 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, 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, học sinh 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:

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 eiáo 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.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ TRUNG CẤP

hành theo Quyết định số 153a/QĐ-CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Cao đang Công nghệ Thủ Đức)

(Ban

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

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

CỒNG NGHỆ KỸ THUẬT c o  KHÍ
MECHANICAL ENGINEERING
TECHNOLOGY
5510201
Chính quy
Tốt nghiệp THCS hoặc tưong đưong 
02 năm

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;

- Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện đế 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 báo vệ Tổ quốc;

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



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 
hỏng, 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);
Đám nhiệm được các công việc về bảo trì, bảo dưỡng 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;

Sử 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:
Học và đạt các học phần ngoại ngữ được quy định trong chương trình đào tạo.

1.2.4. Yêu cấu về năng lực CNTT:
Có chứng chi 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

1.2.5. Yêu cầu về mức tự chủ vờ trách nliìệm:
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- 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, học sinh có thề làm việc ở 
các vị trí sau:

- Trực tiếp gia công trên các máy công cụ truyền thống và máy điều khiển số;
- Cán bộ kỹ thuật trong phân xướng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ 

khí;
- Tổ trưởng, trưởng ca điều hành sản xuất;

- Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh 
doanh các sản phẩm cơ khí;

- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. KHỐI LƯỢNG KIÉN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 23 học phần

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 54 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 12 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 42 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết: 17 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 37 tín chỉ
- Thời gian khóa học: 02 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
MẢ HỌC 

PHẦN TÊN HỢC PHẦN

Khối lượng 
(tín chỉ)

Thòi lượng (giờ)

TỐ
NG

 SỐ

LÝ TH
Ư

YÉT

TH
Ự

C H
ÀNH

TỎ
NG

 SÓ

LÝ TH
UYẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

A Các học phần chung/đại cưong 12 7 5 255 135 120
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1 DCT400360 Giáo dục chính trị 2 2 0 30 15 15

2 DCT400030 Pháp luật 1 1 0 15 9 6

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

4 DCT400370 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 1 1 45 21 24

5 NNT400020 Tiếng Anh 1A 2 1 1 45 15 30

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

7 DCT400090 Tin học 2 1 1 45 15 30

B
- ' -an  ■ V'Ì£’-.
Các học phần chuyên môn ngành, nghề 42 9 33 1560 135 1425

I Học phần CO' sở 8 6 2 150 90 60

1
_____

CST402030 Vẽ kỹ thuật 2 1 1 45 15 30

2 CST402010 Vật liệu Cơ khí 2 2 0 30 30 0

3 CST401110 Cơ kỹ thuật 2 1 1 45 15 30

4 CST401080 Dung sai 2 2 0 30 30 0

II Học phần chuyên môn 27 2 25 1125 30 1095

1 CNT402010 Công nghệ CNC 2 1 1 45 15 30

2 CNT402120 Công nghệ Chế tạo máy 2 1 1 45 15 30

3 TTT401010 Thực tập Nguội 2 0 2 90 0 90

4 TTT401020 Thực tập Hàn 2 0 2 90 0 90

5 TTT402031 Thực tập Tiện 1 4 0 4 180 0 180

6 TTT402032 Thực tập Tiện 2 4 0 4 180 0 180

7 TTT402023 Thực tập Tiện 3 3 0 3 135 0 135

8 TTT402020 Thực tập Phay - mài 3 0 3 135 0 135

9 TTT402030 Thực tập CNC 2 0 2 90 0 90

10 TTT402080 Thực tập Doanh nghiệp 3 0 3 135 0 135
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III Học phần tốt nghiệp 7 1 6 285 15 270

1 TNT402100 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 225 0 225

2 TNT402110 Các phương pháp gia 
công mới 2 1 1 60 15 45

HT' ÁTông :_ _ - 54 16 36 1815 270 1545
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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 
f

Giáo duc Chính tri
D CT400360

(2,2,0)
k J

cương Giáo duc Chính tri: Tên hoc phần

DCT400360: Mã học phần

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

các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât
CST402030

(2,1,1)

môn Vẽ kv thuât: Tên hoc phần 

CSC402030: Mã học phần 

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

c
Hí

ác môn học chuyên môn 
ngành, nghề

?c phần mở vào học kỳ hè

Thục tâp DN ■
TTT402080 I

(3,0,3) :■

Thưc tâp DN: Tên hoc phần 

TTT402080: Mã học phần 

(3,0,3): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

r  Tu chon 1/2 hi)
C N T 110040 1 

(3,3,0) ]

môn

Tư chon 1/2 h.n: s ố  HP tư chon /tổna số HP

CNT110040: 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: 6 L I , 10 TH số tín chĩ:8 LT, 10 TH số tín chỉ: 2 LT, 14 TH

( ------------------------------> ( -------------------------------\
GDTC 1 GD Chính tr i

DCK100031 DCT400360
(1,0,1) (2,2,0)

V__________________> ^________ _________ /

( ---------------------------- N (  \
Pháp luật GDQPAN

DCT400Ỏ30 DCT400370
(1,1,0) (2,1,1)

V__________________ >

Vẽ kỹ thuât
CST402030

(2,1,1)

Cône nghê CNC
CNT402010

(2,1,1)

Thuc tân CNC
TTT402030

(2,0,2)

Thuc tâi) Tiên 1
TTT402031 

(4,0,4)

Thuc tâi) Tiên 2
TTT402032

(4,0,4)

Thuc tân Tiên 3
TTT402023

(3,0,3)

Dun2 sai
CST401080

(2,2,0)

Thuc tân Nguôi
TTT401010

(2,0,2)

ĩ n
ỷ Thuc tân DN 1

TTT402080 L 
(4,0,4)

L _ _  — 1

Thực tâi) Hàn
TTT401020

(2,0,2)

CN.CTM
CNT402120

(2,1,1)

Thưc tân Phav - mài
TTT402020

(3,0,3)

C ơ kỹ' thuât
C ST 401110 

(2,1,1)

Vât liêu Cơ khí
CST402010

(2,2,0)

Các PPGCM
TN T402110

(2,1,1)

HỌC KỲ IV 
Số tín chỉ: 0 LT, 5 TH

ThucltHỊì TN
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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 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 cùa 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 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.
Đổi 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 cúa 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 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.
Đe giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, học sinh 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 kiềm 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 
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.
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 cúa chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

5. HƯỚNG DÂN THỤC IIIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

Tp.Hồ Chí Minh, ngèìy 27 tháng 08 năm 2019¿C'

(6T h iệ u  t r ư ở n g
‘ịU TRƯỞNG
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UỲ BAN NHÂN DÂN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỞNG CĐCN THỦ ĐỨC Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

JL
- V -

ISO 9001:2008

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH Đ ộ  TRUNG CẤP

(Ban hành theo Quyết định sổ 153a/QĐ-CNTĐ- Đ Tngày 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:

■ Thòi gian đào tạo:

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIÈU KHIỂN T ự  
ĐỘNG

AUTOMOTIVE ENGINEERING

5510305 

Chính quy

Đã tốt nghiệp THCS hoặc tưong đương 
02 năm

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

Học sinh sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động với đầy đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản về điều 
khiển tự động, vận hành một cách có hiệu quả, phát hiện sự cố và sửa chữa nhỏ, bảo 
trì các thiết bị và hệ thống sản xuất tự động tại các cơ sở sản xuất, có khả năng làm 
việc và tay nghề đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và có cơ hội học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc học cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Yêu cầu về kiến thức ĩ

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

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

quốc;

- 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;
2



- 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;

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

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

công nghiệp;

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

điện;

- Trình bày được các nội dung cơ bản về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa quá 

trình sản xuất: thủy lực khí nén, cảm biến, vi điều khiển, PLC

- Trình bày được các tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt tủ điện điều khiển.

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

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

■ Kỹ năng cứng:

- Đọc được các bản vẽ điện, điện tử, cơ khí

- Lập được bản vẽ điện, điện tử, cơ khí trên các phần mềm CAD (2D)

- Đọc hiểu bản vẽ mặt bằng, lắp đặt thiết bị điện, đấu nối cáp, mạch nguyên lý

- Tạo lập và kiểm tra được mạch và linh kiện điện tử

- Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm như VOM, máy hiện sóng...

- Tạo lập và kiểm tra được các mạch điều khiển trong công nghiệp

- Gá, lắp được thiết bị động lực, điều khiển

- Viết ứng dụng cho vi điều khiển và PLC theo qui trình công nghệ

- Thi công được các tủ bảng điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành được hệ thống có sử dụng: khí nén, cảm biến công nghiệp, hệ truyền 

động cơ khí, biến tần, điều khiển bằng PLC.

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp

■ Kỹ năng mềm:
- Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm và hòa nhập 

được vào các môi trường làm việc khác nhau.

- Trình bày được phương án giải quyết vấn đề ( trình bày ý tưởng, bảo vệ ý tưởng, 

báo cáo kết quả,..).
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■ về năng lực ngoại ngũ’: Học và đạt các học phần ngoại ngữ được quy định 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 sừ dụng 
CNTT cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

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

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

- Có phương pháp làm việc khoa học, đúc kết kinh nghiệm đê hình thành kỹ năng 

nghề nghiệp.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.

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

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, học sinh có thể làm
việc ở các vị trí sau:

- Lẳp đặt các hệ thống điện điều khiên máy san xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản 

xuất tự động.

- Trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất.

- Bao trì, bảo dường hệ thống điện điều khiến máy tự động, hệ thống và các bộ phận 

điều khiển của dây chuyền sản xuất.

- Nhân viên dịch vụ kỹ thuật trong các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa.

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

- Số lượng học phần: 24

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 56 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 12 tín chi

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 44 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 21 tín chỉ; Thực hành, thực tập. thí nghiệm: 35 tín chi

- Thời gian khóa học: 2 năm
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3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHẢN TÊN HỌC PHÀN

KI

(

lối lượng 

tín chỉ)
Thời lượng (giò)

TÔ
NG

 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TÓ
NG

 SỐ

LÝ TH
Ư

YÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

A Các học phần chung/đại cương 12 7 5 255 94 161

1 DCT400360 Giáo dục chính trị 2 2 0 30 15 15

2 DCT400030 Pháp luật 1 1 0 15 9 6

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

4 DCT400370 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 1 1 45 21 24

5 DCT400090 Tin học 2 1 1 45 15 30

6 NNT400020 Tiếng Anh 1A 2 1 1 45 15 30

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

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 44 14 30 1200 345 1155

I Học phần CO’ sỏ’ 17 8 9 390 120 270

1 CSK129010 Điện kỹ thuật 2 1 1 45 15 30

2 CSK130040 CAD cơ khí 1 2 75 15 60

3 CSK129020 Máy điện 2 1 1 45 15 30

4 CST423080 Lập trình máy tính 2 1 45 15 30

5 CSK130070 Thiết bị điện tử "5J 1 2 75 15 60

6 CNK130100 CAD điện tử 3 1 2 75 15 60

7 CSK123010 An toàn lao động và môi trường 
công nghiệp

0 1 0 30 30 0

11 Học phần chuyên môn 27 6 21 810 225 855

II.l Học phần bắt buộc 25 5 20 765 210 825

1 CNK130150 Khí cụ điện - Trang bị điện 3 1 2 75 15 60

2 CNK130010 Vi điều khiển và ứng dụng 3 1 2 75 15 60

3 CNK130040 Côn«: nghệ khí nén và thủy lực 3 1 2 75 15 60

4 CNK130030 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 2 1 1 45 15 30

5 CNK130020 Lập trình PLC và ứng dụng 3 1 2 75 15 60
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TT MÃ HỌC 
PHÀN TÊN HỌC PHẦN

KIlối lượng 
tín chỉ)

Thòi lưọng (giờ)

TỎ
NG

 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

TÓ
NG

 SỐ

LÝ TH
U

Y
ÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀNH

6 TTT429010 Thưc hiên dự án điều khiển tự đôns 2 0 2 90 0 90

7 CNK130180
Thực tập vận hành bảo dưỡng hệ 
thốna thiết bị điều khiển công 
nghiệp

2 0 2 90 0 90

8 TNT429010 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 240 0 240

9 TNT429040 Thực tập lắp đặt hệ thống thiết bị 
điều khiển công nghiệp (TC) 3 0 3 0 135 135

II.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 CNK130140 CAD điện 2 1 1 45 15 30

Tổng cộng: 56 21 35 1455 439 1286



4. TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO:

4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại

Giáo duc chính tri 
DCT400360 

(2,2,0)
>_______________^

cưong

Giáo duc chính tr i: Tên hoc nhẩn

DCT400360: Mã học phần

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

các môn học chuyên 
ngành, nghề

Phần bất buộc

LT PLC và ứng dung 
CMK130100 

(3,1,2)

môn LT PLC và ứne tỉune: Tên hoc phần

CNK130100: Mă học phần

(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 

1 CN KI 30140 )
/2.1.n V

Tu- chon 1/3 h.p: số HP tư chọn /tổng số HP

CNK130140: 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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HỌC KỲ I
Số tín chỉ: 8 LT, 9 TH
r >

Giáo duc chỉnh tri 
DCT400360 

(2,2,0)
V ______________
/ ------------------------

Tin hoc 
DCT400090 

(2,1,1)
V ____ _________________

HỌC KỲ II
số tín chỉ: 7 LT, 8 TH

Pháp luật 
DCT400030

>

<__
(1,1,0)

r—
Tiếng Anh 1A
NNT400020

s__ /2.1.11 4

Thiết bi điên tử KT do luòng và cám hiến
CSK130070 

(3,1,2)

-----------------p.

1
CN KI 30030 

(2,1,1)
1
1

CAD điên tu 1-------> Vi điều khiển ứng dung
CN KI 30100 CN KI 30010

(3,1,2) 1------- ►
i (3,1,2)
1
1

Lâp trình ináv tính
1
1 Máy điên

CST423080 1------- ► CSK129020
(2,1,1) 1

1 (2,1,1)
t
1

Điên kỹ thuât 11 CAD co khí
CSK129010 cs  KI 30040

(2,1,1) (3,1,2)

KC diên — TB điên 
CNK130150 

(3,1,2)

HỌC KỶ III
Số tín chỉ: 4 LT, 9 TH

Giáo duc QP&AĨN 
DCT400370 

( 2, 1, 1)

/  ; " \
Tiếng Anh 1 B
NNK100040

L (2ln J

HỢC KỲ IV
Số tín chỉ: 2 LT, 9 TH

ATLD và MIC N 
CSK123010 

(2,2,0)

r ^
Giáo duc thê chất 1 Thuc tâp tốt nghiêp

DC KI00031 1 TNT429010
(1,0,1) 1 (--------- p. (4,0,4)

► LT PLC và ừng dung
► CN KI 30100

(3,1,2)

CN khí nén và thũv luc 
CNK130040 

(3,1,2)

1 huc hiên du' án ĐKTĐ 
TTT429010 

(2,0,2)

ặ TT VH BD HT TB ĐKCN TT lắp đăt HT TB
c CN KI 30180 ĐK công nghiêp
► (2,0,2) TNT429040

(3,0,3)
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5. HƯỚNG DẤN 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 tô chức xây dựng và ban hành đế áp dụng thực hiện:

- Đổi 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 Giảo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học 
dược 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 dược 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. Huớng dần xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt dộng ngoại khóa:
- Đê 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.

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

5.3. Hưóng dẫn tố 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 kiêm tra...) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiêt cụ thê.
- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra dề 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 Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Học sinh được xét công nhận tốt nghiệp khi:
- Tích lũy đủ sô học phân và sô 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 the chất được đánh giá 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ TRUNG CẤP

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

'TC'

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

■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tưọtig tuyển sinh:
■ Thòi gian đào tạo:

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG
INDUSTRIAL AND HOUSEHOLD
ELECTRICS
5520223
Chính quy
Tốt nghiệp THCS hoặc tưong đưong 
02 năm

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

và công nghệ ứng với trình độ trung cấp; 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 Điện công nghiệp và dân dụng.

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp về Điện công nghiệp và dân dụng. Sau 

khi tốt nghiệp, học sinh 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 kể, 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:

*  Kiến thức các học phần chung:



- Trình bày được những nội dung cơ bản nhất về: thế giới quan, nhân sinh quan, 

phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đàng và pháp luật của Nhà nước. Nhận thức được những vấn 

đề về Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới.

- Vận dụng được các nội dung cơ bản của kiến thức văn hóa vào môi trường làm 

việc thuộc phạm vi ngành nghề.

*  Kiến thức các học phần cơ sở:

- Nắm vững các kiến thức cơ sở về an toàn lao động, lý thuyết mạch, vẽ điện, vật 

liệu điện...

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện dân dụng và các hệ 

thống tự động điều khiển cơ bản.

- Xác định được các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị điện dân dụng và các hệ 

thống tự động điều khiển cơ bản.

* Kiến thức các học phần chuyên ngành:

- Phân tích được qui trình công nghệ và hoạt động của các thiết bị điều khiển, 

phân tích các sự cố của hệ thống điện trong dân dụng và công nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức trong lĩnh vực điện công nghiệp: máy điện, trang bị 

điện, kỹ thuật lập trình PLC... vào việc vận hành các thiết bị điện.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:
■

Kỹ năng cứng:

- Thực hiện được các nguyên tắc, biện pháp an toàn trong ngành nghề.

- Lắp ráp, sửa chữa được mạch điện máy công cụ đơn giản.

- Kiểm tra, vận hành, sửa chữa động cơ điện ba pha, một pha công suất trung 
bình.

- Lắp đặt được hệ thống tủ điện chính, tủ điện điều khiển, thi công và sửa chữa 

được hệ thống chiếu sáng, phân xqớng sản xuất.

- Lắp đặt, lập trình được một hệ thống tự động cơ bản dùng PLC cở nhỏ; phối 

hợp các khí cụ điện điều khiển, cảm biến và PLC để vận hành, sửa chữa các hệ thống 

điều khiển tự động trong các nhà máy, xí nghiệp,...
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- Đọc hiểu được bản vẽ và vẽ đqợc các bản vẽ điện bằng phần mềm AutoCAD 

và phần mềm khác.
■

Kỷ năng mềm:

- Có khả năng tồ 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 và sửa chữa các 

hư hỏng của các thiết bị điện trong các nhà máy, khu công nghiệp...

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.
■

về năng lực ngoại ngữ:

- Học và đạt các học phần ngoại ngữ được quy định 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:
- Hiểu rõ đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong các hoạt 

động nghề nghiệp.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, 

sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

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

về lĩnh vực Điện tử; có năng lực thực hiện công việc được giao, liên quan đến lĩnh vực 

điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp.

- Năng động, tự tin, cầu tiến trong công việc; hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong 

các quan hệ.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với kết quả công việc, sản phẩm do mình

- đảm nhiệm theo các tiêu chuẩn.

- Có tinh thần kỷ luật cao; tác phong công nghiệp; hợp tác, tôn trọng pháp luật; 

thực hiện đúng qui định ở nơi làm việc; học tập và rèn luyện suốt đời....

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp & dân dụng trình độ trung cấp, học 

sinh có thể làm việc ở các vị trí sau:

- Sản xuất và truyền tải điện;
3



- Thiết kế, thi công các mạng điện chiếu sáng, mạng điện dân dụng, điện công 

nghiệp, tự động hóa;

- Vận hành, điều khiển và bảo trì các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị điện.

- Quản lý và sử dụng các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa...

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Tố chức hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng học phần: 27

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 58 tín chỉ;

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 12 tín chỉ;

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 46 tín chỉ;

- Khối lượng lý thuyết các học phần chuyên môn: 21 tín chỉ (315giờ, tỉ lệ 28%);

- Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm các học phần chuyên môn: 25 tín 

chỉ (810 giờ, tỉ lệ 72%);

- Thời gian khóa học: 2 năm.

3. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Khối lượng 

(tín chỉ)

Thời lượng

(giờ)

TÓ
NG

 S
Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ẾT

TH
ựC

 H
ÀN

H

TÓ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
Ư

YÉ
T

TH
Ụ

C
 H

ÀN
H

A Các học phần chung/đại cưoug 12 8 4 225 94 161

1 D C T 400360 G iáo  dục ch ính  trị 2 2 0 30 15 15

2 D C T 400030 Pháp luật 1 1 0 15 9 6

3 D C K 100031 G iáo  dục thể chất 1 1 0 1 30 4 26

4 D C T 400370 G iáo  dục quốc phòng và an ninh 2 1 1 45 21 24

5 N N T 400020 T iến g  A nh 1A 2 1 1 45 15 30

6 N N K 100040 T iến g  A nh 1B 2 1 1 45 15 30
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TT
MÃ HỌC 

PHẢN
TÊN HỌC PHẦN

Khối lưọTig 

(tín chỉ)

Thời lượng 

(giờ)

TỒ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ÉT

T
H

ựC
 H

À
N

H

TỎ
N

G
 S

Ó

LÝ
 T

H
U

Y
ÉT

TH
Ụ

C
 H

ÀN
H

7 D C T 400090 T in  học 2 1 1 45 15 30

B Các học phần chuyên môn ngành, nghề 46 21 25 1125 315 810

I Học phần cơ sỏ’ 15 7 8 345 105 240

1 C ST411110 A n toàn  lao động 2 1 1 45 15 30

2 C ST 411120 Đ iện  kỹ th u ật 2 1 1 45 15 30
"53 C ST 411170 Đ iện  tử  ứng dụng 2 1 1 45 15 30

4 C ST 412020 K hí cụ điện 2 1 1 45 15 30

5 C ST 411080 Đ o lường điện 2 1 1 45 15 30

6 C ST 412030 V ẽ điện 2 1 1 45 15 30

7 C N T412110 L ắp đặt điện  cơ  bản 3 1 2 75 15 60

II Học phần chuyên môn 23 12 11 510 180 330

1 C N T 412021 M áy điện 2 1 1 45 15 30

2 C N T412080 C u n g  cấp  điện 3 2 1 60 30 30

3 C N T 412090 Đ iện tử  công  suất 2 1 1 45 15 30

4 CNT412130
Sừ dụng  năng  lượng tiế t k iệm  và 
h iệu  quả

2 1 1 45 15 30

5 C N T 412100 T rang  bị điện 3 1 2 75 15 60

6 C N T 4 11061 K ỹ th u ậ t lập trình  PLC 3 2 1 60 30 30

7 C N T 4 1 1180 Đ iều  kh iển  điện  -  khí nén 2 1 1 45 15 30

8 C N K 1 Ì1 0 2 1 N ăng  lượng tái tạo 2 1 1 45 15 30

9 C N T 4 I2 1 2 0 Đ ồ án m ôn học 2 1 1 45 15 30

10 C N K 111010 A nh văn chuyên  ngành 2 1 1 45 15 30

III Học phần tốt nghiệp 8 2 6 270 30 240
1 T N T 4 12090 L ắp đặt đ iện  công  trình 2 1 1 45 15 30
2 T N T 4 1 2 1 0 0 H ệ thống  T ự  động  hóa công  nghiệp 2 1 1 45 15 30
3 T N T 4 12050 T h ự c  tập  tố t nghiệp 4 0 4 180 0 180

Tống cộng: 58 29 29 1380 409 971
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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

Chính tri 
DCC100130 

(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 thuât ứng dung 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ kỳ 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 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  Tư chon 1/3 hI)
(  CNC110040 ] 
V (3,3,0) ì

môn

Tư chon 1/3 h.p: số HP tư chon /tồng 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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SO’ ĐỒ TIÉN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MODULE
HK1 -  1 6TC

GD chính trị
DCT400360' 

(2.2.0)

HK2-  15TC

Pháp luật
DCT400030 

( 1 .1 .0 )

HK3-  14TC

Giáo dục 
QP-AN 

DCT400370 
( 2 .1 .1 )

HK4 -  13TC
Giáo dục 
thề chất 1

DC K100031 
( 1 .0 .1 )

C H Ú  T H Í C H : M ô n  h ọ c  t i ê n  q u y ế t M ô n  h ọ c  t r ư ớ c
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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 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 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.

- 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 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, 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, học sinh 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:
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 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):
- 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);

- Khoa tổ chức tập huấn kỹ năng mềm: xây dựng hình ảnh bản thân trong môi trường 

chuyên nghiệp cho học sinh trước khi tham gia thực tập tốt nghiệp.

Tp. Hồ Chỉ Minh, ngày 27 thán2 08 năm 2019 
l c r  HIẼU TRƯƠPÍG55̂

ỹÁạm  Jf<fọc9ữfâtnff
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UỶ BAN N H Â N  D Ả N  T P .H C M  
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

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

ISO 9001:2008

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ TRUNG CẤP

(Ban hành theo Quyết định số 153a/QĐ-CNTĐ ngày 27 thảng 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 tưọng tuyển sinh: 
Thòi gian đào tạo:

KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP 
CORPORATE ACCOUNTING 
5340302 
Chính quy
Tốt nghiệp THCS hoặc tưoìig đương 
2 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo nhân viên kế toán với trình độ Trung cấp 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 học sinh 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 ĩ 

■ 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.

- 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



t

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, học sinh 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 (sổ chi tiết, 

sổ tồng hợp).

- Thực hiện được quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ cơ bản.

- Kiểm kê và đối chiếu được sổ quỹ, số tiền mặt, hàng tồn kho, công nợ.

- Lập được bảng lương, bảng trích các khoản theo lương.

- 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 đơn giản.

- Đánh giá được tình hình tài chính và hoạt động kinh tế doanh nghiệp nhỏ. Có thể 

xử lý được các tình huống cơ bản từng phần hành kế toán .

■ Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.
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- Có khả năng làm việc tập thể: biết kết hợp giữa các phần hành kế toán để 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 liên quan trong 

và ngoài doanh nghiệp.

■ về năng lực ngoại ngữ:

- Học và đạt các học phần ngoại ngữ được quy định 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 Y ê u  c ầ u  v ề  m ứ c  t ự  c h ủ  v à  t r á c h  n h i ệ m :

- 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 hợp tác trong 

công việc với các bộ phận chức năng có liên quan.

- 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 doanh nghiệp trình độ trung cấp, học sinh có thể làm 

việc ở các vị trí sau:

■ Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: sau khi tốt nghiệp học sinh 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.

■ Doanh nghiệp lớn: sau khi tốt nghiệp học sinh có thề 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,...

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



- số lượng học phần: 26 học phần.
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 59 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 12 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 47 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 33 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 26 tín chỉ
- Thời gian khóa học: 2 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT MÃ HỌC 
PHÀN

TÊN HỌC 
PHẦN

Khối lượng 
(tín chỉ) Thời lượng (giờ)

TÓ
NG

 SÓ

LÝ
TH

Ư
YÉT

TH
ựC

H
À

N
H

TỎ
N

G
 SỚ

LÝ
TH

U
Y

ÉT

TH
Ụ

C
H

ÀNH

A Các học phần chung/đại 
cương 12 7 5 255 94 161

1 DCT400360 Giáo dục chính 
trị 2 2 0 30 15 15

2 DCT400030 Pháp luật 1 1 0 15 9 6

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

4 DCT400370 Giáo dục QP - 
An ninh 2 1 1 45 21 24

6 DCT400090 Tin học 2 1 1 45 15 30
7 NNT400020 Tiếng Anh 1A 2 1 1 45 15 30
8 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2 1 1 45 15 30

B Các học phần chuyên mồn 
ngành, nghề 47 25 22 1155 375 780

I Học phần cơ sở 13 9 4 255 135 120
1 CSK110010 Luật kế toán 2 2 0 30 30 0
2 CSK110040 Tài chính tiền tệ 2 1 1 45 15 30

3 CSK110180 Nguyên lý kế 
toán 3 2 1 60 30 30

4 CSK110020 Lý thuyết thống 
kê 2 1 1 45 15 30

5 CSK110030 Kinh tế vi mô 2 1 1 45 15 30
6 Học phần tự chọn 2 2 0 30 30 0

(Chọn 1 trong 2 học phần 
sau)

6.1 DCK100010 Kỹ năng giao 
tiếp 2 2 0 30 30 0
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6.2 CST410060 Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 2 2 0 30 30 0

II Học phần chuyên môn 30 16 14 660 240 420
II.l Học phần bắt buộc 28 15 13 615 225 390

1 CNT410021 Kế toán tài chính 
1 3 2 1 60 30 30

2 CNT410022 Kế toán tài chính 
2 3 2 1 60 30 30

3 CNK110010 Báo cáo tài 
chính 2 1 1 45 15 30

4 CSK110050 Thuế 2 1 1 45 15 30
5 CNK110060 Kế toán quản trị 3 2 1 60 30 30

6 TTT410030 ứng dụng excel 
kế toán 3 2 1 60 30 30

7 CNK110030 Chứng từ sồ 
sách kế toán 3 2 1 60 30 30

8 CNT410190 Ke toán chi tiết 
và tổng hợp 2 0 2 60 0 60

9 CNT410180 Phẩn mềm kế 
toán 2 0 2 60 0 60

10 CNT410140 Tài chính doanh 
nghiệp 2 1 1 45 15 30

11 CSK110070
Thực hành báo 
cáo tài chính và 
báo cáo thuế

3 2 1 60 30 30

II.2 Học phần tự chọn 2 1 1 45 15 30

(Chọn 1 trong 2 học phần sau)

1 CNT410160 Kế toán chi phí 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 4 0 4 240 0 240

1 TNT410010 Thực tập tốt 
nghiệp 4 0 4 240 0 240

r f i  ẨTông írộng: 59 32 27 1410 469 941
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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 
DCC400360 

(2,2,0)
_________ ______/

cưong Giáo duc chính tri: Tên hoc phần

DCC400360: Mã học phần

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

c ác môn học chuyên 

ngành, nghề

Phần bắt buộc

Kế toán tài chính 1 
CNT410021 

(3,2,1)

nôn
Ke toán tài chính 1 : Tên học phần 

CNT410021: Mã học phần 

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

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

£  Tư chon 1/2 hp )  
1 nhóm B. 1.6
V (2,2,0) i

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

Nhóm B.I.6: nhóm học phần tự chọn 

(2,2,0): 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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HKI
Số tín chỉ: 8 LT; 6 TH

HKII
Số tín chỉ: 12 LT; 5 TH

HKIII
Số tín chỉ: 8 LH; 9 TH

HKIV
Số tín chỉ: 4 LT; 7 TH

/ T ư  chon  1/21u d \  
í nhỏm B.I.6 )
Nv (2,2,0) J (^ T ư  chon  ỉ/2  / ; . p \

nhóm B . I I .2.2 )  
(2,1,1)

Lv thu vết 
thố ng kê

CSK110020
(2,1,1)

r  G iáo dục Q P- An ^ 
ninh

DCT400370
L (2,1,1) J

T h u ế
CSK110050

(2,1,1)

Tài chính tiền tẽ
CSK110040

(2, 1,1)

Tiến g Anh 1A
NNT400020

(2, 1,1)

Tiếng A n h 1B
N NK100040

(2 ,1,1 )

Kinh tê' vi mô
Tài chính doanh Phần m ềm  kê' toán

CSK110030
rm nigg

CN T410140
CNT410180

(2,1,1)
________(2-1.1)_______

r" —► 

1
(2,0,2)

Tin.has
DCT400090

(2,1,1)

G iáo duc thê’ chất 1
DCK100031

(1,0 ,1)

Nguvẽn Ịý kẽ toán
CSK110180

(3,2,1)

Pháp luât
DCT400030

(1, 1,0 )

Giáo duc chính tri
D CT400360

(2,2,0 )

Chứng,tù: số sách
kế toán

CN K110030 
(3,2,1)

Kê toán tài chính 1
CNT410021

(3,2,1)

Kẽ' toán quản tri
CNK110060

(3,2,1)

_  1

l - ,
Luảt kẽ toán
CSK110010

(2,2,0 )

Kệ tọận çhi tiệ t và
tống hyp

CNT410190
(2,0 ,2) _____

Kẽ' toán tài chính 2
CNT410022

(3,2,1)

Th ư c tâp tốt nghiệp 
TN T410010 

(4 0,4)
----------Ị ----------

I
______ Ị _____
Thư c hành BCTC và 

BC thuê'
CN K110070

(3,2,1)

Báo cáo tài chính
CNK110010

(2,1,1)

Úng dung Excel 
kẽ' toán 

TTT410030 
(3,2,1)
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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 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 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 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 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.

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng 

cường các kỹ năng mềm, học sinh cần tham gia các hoạt động văn hóa, thê 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.
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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:

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

5.5. Các chú ý khác: Không

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

KT.HIỆƯ TRƯỞNG
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UỶ BẠN NHÂN DÂN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc '

ẳ
” V “* CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH Đ ộ  TRUNG CÁP
(Ban hành theo Quyết định số 153a/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: 
Thòi gian đào tạo:

QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG SIÊU THỊ
SUPERMARKET SALE AND
ADMINISTRATION
5340132
Chính quy
Tốt nghiệp THCS hoặc tưong đương 
2 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Ngành quản lý siêu thị đào tạo nhân viên quản lý siêu thị trình độ trung cấp 

có những nền tảng cơ bản để phát triển về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng yêu 

cầu kinh tế xã hội của đất nước, có đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có 

khả năng làm việc độc lập, tồn trọng các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe 

nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm. Chương trình 

cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và thái độ để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến kinh doanh, quản lý trong các Cửa hàng bán lẻ, Siêu thị, các Trung 

tâm thương mại ở Việt Nam

1.2 Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản về ngành hàng tiêu dùng; họat động kinh 

doanh; hoạt động bán sỉ; hoạt động bán lẻ.

- Trình bày được kiến thức cơ bản về quản lý siêu thị, tâm lý khách hàng, kỹ 

năng giao tiếp, marketing thương mại và dịch vụ, quản trị mua hàng và lưu 

kho, quan hệ và chăm sóc khách hàng, qui trình điều hành tổ chức việc bán 

hàng trong siêu thị.
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- Xác định được vai trò và tầm quan trọng của thông tin truyền thông để hỗ trợ 

hoạt động quản lý kinh doanh siêu thị.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

• Kỹ năng cứng:

- Tham gia xây dựng chiến lược và thực hiện các chương trình marketing trong 

lĩnh vực siêu thị.

- Đảm nhiệm được vị trí, vai trò của người quản lý siêu thị.

- Thực hiện được các công việc của một nhân viên trong siêu thị như xuất nhập 

hàng, trưng bày hàng hóa, bảng biểu thông tin về hàng hóa, các hoạt động bán 

hàng, khuyến mãi .V.V..

- Sử dụng được các bản báo cáo của siêu thị, cửa hàng phục vụ hoạt động 

thương mại.

• Kỹ năng mềm:

- Thiết lập quan hệ với cơ quan hũai quan, đối tác và khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo dội nhóm và giao tiếp xã hội 

thông thường.

- về năng lực ngoại ngữ: Học và đạt các học phần ngoại ngữ được quy định 

trong chương trình đào tạo.

về năng lực sử dụng CNTT: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản do 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức công nhận 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:

- 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 khác 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 khỉ tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý siêu thị, học sinh có thể làm việc ở các vị 

trí sau: nhân viên, quản lý làm việc tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm
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thương mại, cũng như các doanh nghiệp thương mại dịch vụ thuộc mọi thành phần 

kinh tế

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

- Số lượng môn học: 24

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 51 Tín chỉ ( Tính cả GD an ninh QP và GD 

thể chất)

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 12 tín chỉ

- Khối lượng các môn học, mô dun chuyên môn: 39 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 23 tín chỉ; Thực hành, thực tập: 28 tín chỉ

- Thời gian khóa học: 2 năm

3. Nội dung chương trình:

TT Mã HP Tên HP

Khối lưọng (Tín chỉ) Thời lượng (Giờ)
T

Ỏ
N

G
 SÓ

L
Ý

 T
H

U
Y

Ế
T

T
H

Ụ
C

 H
À

N
H

T
Ỏ

N
G

 SỐ

L
Ý

 T
H

U
Y

Ế
T

T
H

ự
C

 H
À

N
H

A. CÁC HỌC PHẦN CHUNG/ĐẠI 
CƯƠNG 12 7 5 255 94 161

1 DCT400360 Giáo dục chính trị 2 2 0 30 15 15

2 DCT400030 Pháp luật 1 1 0 15 9 6

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

4 DCT400370 Giáo dục quốc phòng và 
An ninh 2 1 1 45 21 24

5 DCT400090 Tin học 2 1 1 45 15 30

6 NNT400020 Tiếng Anh 1A 2 1 1 45 15 30

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

B. CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN 
NGÀNH, NGHÈ 39 16 23 975 255 720

I. Học phần cơ sở 10 6 4 210 90 120
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1 CSK104030 Quản trị học 3 2 1 60 30 30

2 CSK104020 Kinh tế vi mô 3 2 1 60 30 30

3 CST426030
Xác định cung ứng hàng 
hóa và dịch vụ 2 1 1 45 15 30

4 CST426040 Quản lý thuơng mại đại 
cương 2 1 1 45 15 30

II. Học phần chuyên môn 25 10 15 585 165 420

1 CNT426010 Dự báo hoạt động và tính 
toán giá cả

2 1 1 45 15 30

2 CNT426100
Tìm kiếm thông tin và 
khai thác hệ thống thông 
tin thương mại

2 1 1 45 15 30

3 CNT426100
Tổ chức cung ứng hàng 
hóa và dịch vụ 2 1 1 45 15 30

4 CSK104040 Quản lý quan hệ khách 
hàng 2 1 1 45 15 30

5 TNT426080 Bán hàng 2 1 1 45 15 30

6 CNT426120 Đầu tư và đánh giá hiệu 
quả 3 1 2 75 15 60

7 CNT426130
Tuyển dụng và đào tạo 
nhóm kinh doanh 2 1 1 45 15 30

8 CNT426110 Tổ chức công việc 2 1 1 45 15 30

9 TTT404070 Thực tập doanh nghiệp 3 0 3 90 0 90

10 CST426050 Quản lý kho bãi 3 1 2 60 30 30

11 CNT426140
Tồ chức hoạt náo và đánh 
giá hiệu quả

2 1 1 45 15 30

III. Học phần tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180

1 TNT426060 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180

TỎNG CỘNG 51 23 28 1230 349 881
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4. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1. Giải thích các ký hiệu:

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các học phần chung/đại

[  s
Chính tri 

DCC100130 
(5,4,1)

cương Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

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

G ác học phần chuyên 
ngành, nghề

Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât ứng dung 
CSC 102020 

(4,3,1)

môn Vẽ kỹ thuật ứne dune: Tên hoc phần 

CSC102020: Mã học phần 

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

Ciíc học phần chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

r Tư chon 1/3 Nk
ì m  ]

CNC110040 ]
V \  Í1\ y

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)

--------► Điều kiện tiên quyết

- - - - -
Học phần trước

4.2. Tiến trình đào tạo:
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HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Số tín chỉ: 7 LT, 7 TH Số tín chỉ: 9 LT, 5 TH

Giáo dục QP và an ninh 
DCT400370 

(2, 1, 1)

Tổ chức CƯHH&DV 
CNT426030 

(2, 1, 1)

Giáo dục thề chầl I 
DCK100031 

( 1,0, 1)
/

Tiếng Anh 1A
NNT400020

(2,1,1)

*
Tin học 

DCT400090 
(2, 1, 1)V V

Bán hàng 
TNT426080 

(2,1,1)

Tiếng Anh 1B
NNK100040

(2,1,1)

Quản trị học 
CSK104030 

(3,2.1)

Kinh tế vi mô 
CSK104020 

(3,2,1)

Xác định CƯHH&DV 
CST426030 

(2,1,1)

QL thương mại dại cương 
CST426040 

(2,1,1)

—
Pháp luật 

DCT400030 
( 1, 1,0)

_________________

Dự báo HĐ & TTGC 
CNT426010 

(2, 1, 1)

Giáo dục chính trị
>

DCT400360
(2,2,0)

Ạ



HỌC KỲ III HỌC KỲ IV
Số tín chỉ: 5 LT, 9 TH Số tín chỉ: 3 LT, 6 TH

Thực tập doanh nghiệp Thực tập tốt nghiệp
TTT404070 TNT426060

(3,0,3) (4,0,4)

Tuyển dụng& ĐTNKD 
CNT426130 

(2,1,1)

Tìm kiếm TT & KT HTTTTM 
CNT426100 

(2, 1,1)

Quàn lý kho bãi 
CST426050 

(3,2,1)

Tổ chức công việc 
CNT426110 

(2, 1, 1)

QL quan hệ khách hàng 
CSKÍ 04040 

(2, 1, 1)

Tổ chức HN & ĐGHQ 
CNT426I40 

(2, 1,1)

---- > ĐT và đánh giá hiệu quả 
CNT426120 

(3,1,2)
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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
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 chươne 
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 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.

- 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 khđ^

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà tM rng sẽ
bô trí tham quan, học tập, thực tập tại một sô doanh nghiệp, công ty, lihiỊ công 
nghiệp, khu chê xuât, v.v... vào các thời diêm thích hợp. ỉ ' j

- Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xãmội, tăng 
cường các kỹ năng mềm, học sinh 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:

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

5.5. Các chú ý khác: 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 môn học 

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 môn học. 

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.Hồ Chỉ ỉ\

&kam J\fgọc%ifàny
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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 9001:2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH Đ ộ TRUNG CẤP

(Ban hành theo Quyết định số 153a/QĐ~CNTĐ ngày 27 tháng 08 năm 2019 
của Hiệu trương trường Cao đắng Công nghệ Thu Đức)

■ Tên ngành, nghề đào tạo:

■ Tên tiếng Anh:
■ Mã ngành, nghề:
■ Hình thức đào tạo:
■ Đối tượng tuyến sinh:
■ Thời gian đào tạo:

QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ HÀNG VÀ
DỊCH VỤ ĂN UỐNG
r ÈsTAi Ìr a NT MANAGEMENT
5340423
Chính quy
Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương 
02 năm

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

Đào tạo nguồn nhân lực ngành quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
có kiến thức, kỹ năng chế biến, phục vụ và kinh doanh các sản phẩm nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống; 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 sở về ngành học như: Tồng 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 lý chuyên môn như 
quảng cáo quảng bá, tồ chức sự kiện, tồ chức kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống

❖  về kỳ năng

• Kỹ năng cứng:
-  Xây dựng được kế hoạch kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống.



-  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 Àu-Á, món bánh Âu-Á phổ biến tại 
các nhà hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phâm.
• 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:
-  Học và đạt các học phần ngoại ngữ được quy định trong chương trình đào tạo.

• về năng lực sử dụng CNTT:
- Có chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản do Trường Cao đắng 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.

❖  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, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu 
cầu công việc;
-  Hình thành quan điểm nghề nghiệp đúng đán.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp;
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống, học sinh 
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.
-  Tự tố chức kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

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

-  Số lượng học phần: 25 (bao gồm 22 học phần bắt buộc và 03 học phần tự chọn)
-  Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 58 tín chỉ
-  Khối lượng các học phần chung/đại cương: 12 tín chỉ
-  Khối lượng các học phần chuyên môn: 46 tín chi
-  Khối lượng lý thuyết: 30 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 28 tín chỉ
-  Tỉ lệ tiết học lý thuyết: 31% tổng số tiết, tỉ lệ tiết học thực hành: 69% tồng số tiết
-  Thời gian khóa học: 2 năm

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

2



TT MÃ HỌC 
PHẦN TÊN HỌC PHẦN

Khối lượng 

(tín chỉ)
Thời lượng (giờ)

TỎ
NG

 SỐ

LÝ TH
Ư

YÉT

TH
ựC

 H
ÀNH

TỐ
NG

 SỐ

LÝ TH
U

Y
ẾT

TH
ựC

 H
ÀNH

A Các học phần chung/đạỉ cương 12 IM 255 94 161 1

1 DCT400360 Giáo dục chính trị 2 2 0 30 15 15

2 DCT400030 Pháp luật 1 1 0 15 9 6

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

4 DCT400370 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 1 1 45 21 24

5 DCT400090 Tin học 2 1 1 45 15 30

6 NNT400020 Tiếng Anh 1A 2 1 1 45 15 30

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

B Các học phần chuyên mồn ngành, nghề 46 23 23 1.155 345 810

I Học phần cơ sở 11 11 0 165 165 0

1 CSK115050 Tổng quan nhà hàng 2 2 0 30 30 0

2 CSK115030 Văn hóa ẩm thực 3 3 0 45 45 0

3 CSK115040 An toàn an ninh trong nhà hàng 
-  khách sạn 3 3 0 45 45 0

4 CSK115100 Marketing NH&DVAƯ 3 3 0 45 45 0

II Học phần chuyên môn 27 10 17 690 150 540

II. 1 Học phần bắt buộc 25 10 15 630 150 480

í CSK115090 Anh văn chuvên ngành nhà hàng 3 3 0 45 45 0

2 CNK115190 Nghiệp vụ Bar 3 1 2 75 15 60

3 CNK115080 Nghiệp vụ phục vụ bàn 4 2 2 90 30 60

4 CNK115200 Nghiệp vụ chế biến món ăn Á 4 2 2 90 30 60

5 CNK115140 Nghiệp vụ chế biến món ăn Âu 3 0 3 90 0 90
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6 CNK115110 Nghiệp vụ chế biến bánh Á 3 1 2 75 15 60

7 CNK115120 Nghiệp vụ chế biến bánh Âu 3 1 2 75 15 60

8 CNK115130 Thực tập doanh nghiệp nhà hàng 2 0 2 90 0 90

II.2 Học phần tự chọn 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 CNK115160 Kỹ năng bán hàng trong nhà 
hàng 2 0 2 60 0 60

III Học phần tốt nghiệp 8 2 6 300 30 270

1 TNK115030 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 180 0 180

2 TNK115010 Kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống 2 1 1 60 15 45

3 TNK115020 Tổ chức sự kiện 2 1 1 60 15 45

Tổng cộng: 58 30 28 1410 439 971

% 100

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

KÝ HIỆU Ý NGHĨA

Các môn học chung/đại cương

Chính tri: Tên hoc phần

DCC100130: Mã học phần

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

/  N
Chính tri 

DCC100130 
(5,4,1)
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Các môn học chuyên môn 
ngành, nghề
Phần bắt buộc

Vẽ kỹ thuât ứng dụng: Tên học phần 

CSC 102020: Mã học phần

Vẽ kv thuât ứng dung 
CSC 102020 

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

Các môn học chuyên 
ngành, nghề
Phần tự chọn

f  Tư chon 1/3 hn 
(  CNC110040 ] 
V (3,3,0) J

môn

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

CNC110040: Mã học phần

(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tảng 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)

An toàn an ninh 
trong nhà hàng 

khách san
CSKI15040

(3,3,0)

Văn hoá ẩm thuc
CSK115030 

(3,3,0)

Marketing
NH&DVAU
CSK115100 

(3,3,0)

Nghiên vu chế biến 
món ăn Ả

CNK115200 
(4,2,2)

Nghiệp vu chế biến 
bánh Ả

CNK.115110 
(3,1,2)

Tin hoc
DCT400090

(2,1,1)

Nghiêp vu 
phuc vu bàn
CNK115080 

(4,2,2)

Tiếng Anh 1A
NNT400020

Tiếng Anh 1B
NNK100040 

(2,1,1)
ị

(2,2,0)

Giáo duc thể chất 1 Pháp luât
DCK100031 DCT400030

(1,0,1)
ị

(1,1,0)

Giáo duc chính tri
DCT400360

Giáo duc auốc 
phòng và an ninh

DCK100370
(2,2,0) i (2,1,1)

HỌC KỲ 1 
Số tín chỉ: 18 TC; 16

HỌC KỲ 11
Số tín chỉ: 16 TC; 08

TCLT, 02 TCTH TCLT, 08 TCTH



Tụ- chon 1/3 hp
(2,0,2)

Nghiệp vụ chế biến món ăn 
nâng cao CNKI 15090 

Nghiệp vụ chế biến bánh mì 
CNK115100

Kỹ năng bán hàng trong nhà 
hàng CNK115160

Tô chức SU' kiên
TNK115020

(2, 1,1)

Thuc tâp doanh Thuc tâp tốt nghiêp
nghiêp nhà hàng TNK115030

CNK115130 (4,0,4)
(2,0,2)

Anh văn chuyên 
ngành nhà hàng

CSK115090
(3,3,0)

Kinh doanh nhà 
hàng và dich vu ăn 

uống
TNK115010

(2,1,1)

Nghiệp vu Bar
CNK115190 

(3,1,2)

HỌC KỲ III
Sổ tín chi: 14 TC; 05 

TCLT, 09 TCTH

HỌC KỲ IV 
Số tín chỉ: 10 TC; 02 

TCLT, 08 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
hợp vói các Bộ/ngành to chức xây dựng và ban hành đế 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. Hưóng dẫn xác định nội dung và thòi gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Đề 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.

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

5.3. Hướng dẫn tỗ 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/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.
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Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác:

Học sinh học Ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống được 
học: 27,7% tồng thời gian học là lý thuyết và 72,3% 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 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 lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống tại cơ sở bao gồm những nội dung học sinh đã được học tại trường (tùy 
từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đề áp 
dụng vào công việc thực tế.

+  Có thể phân bổ nội dung thực hành Ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống tại cơ sở theo ba hình thức sau:

o Học sinh 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, thỏa 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 đế 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 đọt 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 trung cấp ngành Quản lý và kinh doanh Nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống khóa 19 có sự thay đổi so với chương trình đào tạo trung cấp ngành Quản 
lý và kinh doanh Nhà hàng và dịch vụ ăn uống các khóa trước, cụ thể: Bỏ học 
phần Anh văn chuyên ngành nhà hàng 1 (2,1,1); thêm học phần Anh văn chuyên 
ngành nhà hàng (3,3,0); Thay đối 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 đổi 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 uống; Thay điều kiện tiên quyết của học phần 
Tổ chức sự kiện từ điều kiện tiên quyết: Marketing Nhà hàng và dịch vụ ăn uông 
thành Môn học trước: Marketing Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Bồ sung môn học
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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 khỏa 19 với các học phần của khỏa 18 trở vẽ trước như saư:______________

STT Mã học phần Tên học phần Khóa
Học phần tưong đương

Mã 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
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