CHƢƠNG TRÌNH 18: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
I.
Chƣơng trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đƣợc thiết kế: bám sát kiến thức nền tảng giáo dục đại
cƣơng, từ đó tập trung đào tạo vững kiến thức cơ sở ngành làm tiền đề quan trọng để chuyên sâu kiến thức chuyên
ngành theo hƣớng ứng dụng, chú trọng kỹ năng nghề. Nội dung chuyên ngành tập trung vào 3 trọng tâm chính động cơ,
khung gầm và điện-điện tử ô tô, với 4 đồ án học phần, 19 tuần thực tập và 16 tuần thực hiện ĐA/CĐTN (chƣa kể thực
hành học phần), giúp ngƣời học sau khi tốt nghiệp ra trƣờng có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và thành công.
Chƣơng trình định kỳ đƣợc cập nhật nhằm bám sát với thực tiễn ngành CNKTOT và sự phát triển của xã hội.
II.
A.
A1. Có lập trƣờng chính trị tƣ tƣởng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết và thực hiện các giá trị đạo đức. Có ý thức
xây dựng, bảo vệ tổ quốc và ợi ích của tập thể, ảo vệ môi trƣờng chủ động, tự tin và dám chịu trách nhiệm trong công việc.
A2. Có ý thức học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng ực và sức khỏe. Có tinh thần làm việc
nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc đƣợc giao; tinh thần cầu tiến, hợp tác với các cá nhân khác trong công việc.
B1. Có hiểu biết cơ ản về lý luận chính trị, quân sự hình thành đƣợc thế giới quan và phƣơng pháp uận hoa học
để àm cơ sở cho việc tiếp cận, nh hội các vấn đề chu n môn và thực tiễn; có hiểu biết cơ ản về thể ục thể thao và
phƣơng pháp r n u ện sức hỏe
B2. Hiểu và áp ụng đƣợc iến thức nền tảng về hoa học
hội, toán và hoa học tự nhi n để giải qu ết các vấn
đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc ngành đào tạo
B3. Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, công cụ, phần mềm tính toán, thiết kế chi tiết máy; phân tích bản
vẽ kỹ thuật cụm máy và các hệ thống ô tô.
B4 Phân tích đặc điểm kết cấu, tính năng ỹ thuật động cơ, gầm, điện và các hệ thống phục vụ vận hành, chẩn
đoán, bảo ƣỡng, sửa chữa, kiểm định, quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô.
B5. Biết tổ chức, quản lý và dịch vụ kỹ thuật ô tô.
C. Kỹ

C1. Kỹ năng nghề nghiệp:
C1.1. Tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, ảo ƣỡng, sửa chữa kỹ thuật ô tô.
C1.2. L nh đạo, quản lý và dịch vụ kỹ thuật ô tô.
C1.3. Tay nghề thợ cơ hí, thợ sửa chữa máy, khung, gầm ô tô bậc cỡ 2/7.
C1.4. Phát triển kỹ năng hình thành ý tƣởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống trên l nh vực công nghệ kỹ
thuật ô tô phù hợp với nhu cầu xã hội.

C2. Kỹ năng mềm:
C2.1. Có kỹ năng tƣ u , sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm; kỹ năng r n
luyện sức khỏe.
C2.2. Có kỹ năng cơ ản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và ngoại
ngữ ( ậc theo Khung năng ực ngoại ngữ
ậc của Việt Nam) trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công việc chuyên
môn.
C2.3. Hiểu môi trƣờng, bối cảnh xã hội i n quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
u hƣớng phát triển
của ngành KTOT; các vấn đề đƣơng đại.
Sau khi tốt nghiệp Kỹ sƣ CNKTOT có thể nhận và thực hiện các công việc tại:
- Các cơ sở khai thác, bảo trì, bảo ƣỡng, sửa chữa ô tô. Có khả năng đảm nhận các công việc của cán bộ kỹ thuật
sửa chữa- bảo trì, cán bộ hậu mãi, cán bộ phụ tùng…
- Doanh nghiệp lắp ráp động cơ và ịch vụ kỹ thuật ô tô. Có khả năng đảm nhận các công việc của cán bộ kỹ thuật
lắp ráp, kiểm tra chất ƣợng, Cố vấn dịch vụ, Cố vấn hách hàng…
- Cơ quan đăng iểm và thử nghiệm ô tô - e cơ giới. Có khả năng đảm nhận các công việc của Kỹ thuật vi n đăng
kiểm; Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô- e cơ giới…
- Cơ quan quản ý Nhà nƣớc ( nh vực giao thông đƣờng bộ và liên ngành). Có khả năng đảm nhận các công việc
của cán bộ kỹ thuật, theo dõi, giám sát việc thực hiện các qui định, luật định… các ự án chuyên ngành KTOT, và liên
quan ...
- Các viện nghiên cứu, trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề về nh vực ô tô. Có khả năng đảm
nhận các công việc nghiên cứu; giảng dạy; tổ chức, quản ý đào tạo… chu n ngành CNKTOT

