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CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành theo Quyết định số: 248 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 01 tháng 8 năm 2019  

của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng) 

 

Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

(Mechanical Engineering Technology) 

Trình độ đào tạo: đại học 
 

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs) 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ 
chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cung cấp cho người học có đủ kiến 
thức theo định hướng nghề nghiệp về khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và kiến thức 
chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ chế tạo cơ khí. Hệ thống kiến thức cần thiết để 
nghiên cứu, sử dụng và điều khiển hệ thống thiết bị, dây chuyền thiết bị. Trên cơ sở đó 
sinh viên khi hoàn thành chương trình có thể tham gia thiết kế, chế tạo, lắp ráp các dây 
chuyền sản xuất, các thiết bị và quản lý trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể  

a) Về kiến thức: 

+ PO1: Có kiến thức về khoa học cơ bản để học tập suốt đời. 

+ PO2: Có kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực cơ 
khí. 

b) Về kỹ năng: 

+ PO3: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư 
duy phản biện, sáng tạo. 

+ PO4: Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin thành thạo trong lĩnh vực 
công nghệ cơ khí. 

c) Về thái độ: 

+ PO5: Có tác phong nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Làm công tác kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất, điều khiển hệ thống sản 
xuất và kiểm tra bảo dưỡng dây chuyền sản xuất tại các cơ sở sản xuất có liên quan 
đến ngành cơ khí. 

Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng và 
các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí. 

1.4. Trình độ ngoại ngữ, tin học 
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Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 (theo khung tham chiếu chung châu Âu 
CEFR) hoặc tương đương. 

Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương. 

1.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng học tập nâng cao ở trình độ cao hơn. 

 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs) 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, sinh 
viên có khả năng: 

2.1. Kiến thức: 

+ PLO1: Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào 
lĩnh vực công nghệ cơ khí. 

+ PLO2: Thiết kế và chế tạo được chi tiết, bộ phận, thiết bị cơ khí. 

+ PLO3: Thực hiện được đo đạc, thí nghiệm và phân tích, xử lý số liệu trong 
lĩnh vực cơ khí.  

+ PLO4: Sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực cơ khí. 

+ PLO5: Vận hành và bảo trì các hệ thống sản xuất cơ khí. 

2.2. Kỹ năng 

+ PLO6: Có khả năng giao tiếp hiệu quả.  

+ PLO7: Phát hiện và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí.  

+ PLO8: Làm việc độc lập, tư duy phản biện và tổ chức, làm việc theo nhóm 
hiệu quả. 

+ PLO9: Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ PLO10: Có khả năng học tập suốt đời. 

+ PLO11: Có tác phong công nghiệp 

 

3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mục tiêu (POs) 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PO1 x         x  

PO2  x x x  x  x    

PO3  x x  x x x   x  

PO4    x    x    

PO5         x x x 
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4. Bản đối sánh và tham chiếu các nội dung về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra 
của chương trình đào tạo được nhà trường tham khảo từ các chương trình, 
tài liệu chuẩn quốc tế: 

STT Các nội dung  

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

I. Muc tiêu đào tạo 

PO1 PO1: Có kiến 
thức về khoa 
học cơ bản để 
học tập suốt 
đời. 

Phát triển khả năng 
học tập suốt đời, kỹ 
năng giải quyết vấn 
đề, và các kỹ năng 
chuyênmôn trong 
lĩnh vực Cơ khí chế 
tạo máy để thực hiện 
tốt trách nhiệm xã 
hội và đạo đức nghề 
nghiệp. 

Phát triển khả năng 
học tập suốt đời, 
kỹ năng giải quyết 
vấn đề, và các kỹ 
năng chuyên môn 
trong lĩnh vực 
Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí để thực hiện 
tốt trách nhiệm xã 
hội và đạo đức 
nghề nghiệp. 

Có hiểu biết về 
kinh tế, chính 
trị: có các kiến 
thức cơ bản trong 
lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân 
văn phù hợp với 
chuyên ngành 
được đào tạo; có 
sức khỏe, đáp ứng 
yêu cầu xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc 

PO2 PO2: Có kiến 
thức chuyên 
ngành để giải 
quyết các vấn 
đề trong lĩnh 
vực cơ khí. 

Có các kiến thức 
giáo dục đại cương, 
kiến thức nền tảng 
kỹ thuật cốt lõi và 
kiến thức chuyên sâu 
trong lĩnh vực Cơ 
khí chế tạo máy 

Có các kiến thức 
giáo dục đại 
cương, kiến thức 
nền tảng kỹ thuật 
cốt lõi và kiến thức 
chuyên sâu trong 
lĩnh vực Công 
nghệ kỹ thuật cơ 
khí 

 

Nắm vững kiến 
thức cơ bản về 
toán học, khoa 
học tự nhiên, đáp 
ứng cho việc tiếp 
thu các kiến thức 
giáo dục chuyên 
nghiệp và khả 
năng học tập ở 
trình độ cao hơn 

PO3 PO3: Có kỹ 
năng giao tiếp, 
làm việc 
nhóm, phát 
hiện và giải 
quyết vấn đề, 
tư duy phản 
biện, sáng tạo. 

Nâng cao khả năng 
giao tiếp và kỹ năng 
làm việc nhóm. 

Phát triển khả năng 
hình thành ý tưởng, 
thiết kế, triển khai và 
vận hành các hệ 
thống sản xuất cơ 
khí 

Nâng cao khả năng 
giao tiếp và kỹ 
năng làm việc 
nhóm. 

Phát triển khả năng 
hình thành ý tưởng, 
thiết kế, triển khai 
và vận hành các hệ 
thống sản xuất cơ 
khí. 

 

PO4 PO4: Sử dụng 
ngoại ngữ và 
công nghệ 
thông tin 
thành thạo 

  Phát triển các kỹ 
năng về tiếng Anh 
trong học tập, 
nghiên cứu và 
giao tiếp; có tinh 
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STT Các nội dung  

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

trong lĩnh vực 
công nghệ cơ 
khí. 

thần làm việc tập 
thể và thái độ 
chuyên nghiệp, 
chuẩn bị khả năng 
làm việc trong 
môi trường hiện 
đại và hội nhập. 

PO5 PO5: Có tác 
phong nghề 
nghiệp và ý 
thức học tập 
suốt đời. 

  Nắm vững các 
kiến thức cơ sở và 
chuyên ngành của 
lĩnh vực cơ điện 
tử; có trải nghiệm 
thực tế nhằm vận 
dụng hiệu quả và 
từ đó phát huy 
tính sáng tạo 
trong họat động 
nghề nghiệp, khả 
năng tự học và tự 
nghiên cứu. 

II Chuẩn đầu ra 

PLO1 Áp dụng được 
kiến thức khoa 
học tự nhiên 
và khoa học xã 
hội vào lĩnh 
vực công nghệ 
cơ khí 

Sử dụng các kiến 
thức cơ bản về toán 
học, khoa học tự 
nhiên, công nghệ 
thông tin đáp ứng 
việc tiếp thu các kiến 
thức chuyên môn và 
khả năng học tập ở 
trình độ cao hơn 

Sử dụng các kiến 
thức cơ bản về toán 
học, khoa học tự 
nhiên, công nghệ 
thông tin đáp ứng 
việc tiếp thu các 
kiến thức chuyên 
môn và khả năng 
học tập ở trình độ 
cao hơn 

Khả năng áp dụng 
các kiến thức cơ 
bản về toán, khoa 
học tự nhiên và 
cơ sở kỹ thuật cơ 
khí 

PLO2 Thiết kế và 
chế tạo được 
chi tiết, bộ 
phận, thiết bị 
cơ khí 

Phân tích và vận 
dụng các kiến thức 
nền tảng kỹ thuật cốt 
lõi về lĩnh vực cơ khí 
chế tạo 

Phân tích và vận 
dụng các kiến thức 
nền tảng kỹ thuật 
cốt lõi về lĩnh vực 
kỹ thuật cơ khí 

Khả năng thiết kế 
và tiến hành thực 
nghiệm các hệ 
thống cơ khí, 
nhiệt, lưu chất… 
ngoài ra còn phân 
tích và giải thích 
kết quả 

PLO3 Thực hiện 
được đo đạc, 

Kiểm tra, thực 
nghiệm các vấn đề 

Kiểm tra, thực 
nghiệm các vấn đề 

Khả năng thiết kế 
chi tiết, quá trình 
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STT Các nội dung  

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

thí nghiệm và 
phân tích, xử 
lý số liệu trong 
lĩnh vực cơ khí 

kỹ thuật về cơ khí và 
thực hiện thành thạo 
các kỹ năng chuyên 
môn trong lĩnh vực 
cơ khí chế tạo 

kỹ thuật và thực 
hiện thành thạo các 
kỹ năng chuyên 
môn trong lĩnh vực 
kỹ thuật cơ khí 

và hệ thống đáp 
ứng các yêu cầu 
mong muốn về 
giá thành, khả 
năng chế tạo, môi 
trường, xã hội,đạo 
đức, tính bền 
vững và các ràng 
buộc khác 

PLO4 Sử dụng các 
phần mềm 
chuyên ngành 
trong lĩnh vực 
cơ khí. 

Thiết kế các quy 
trình công nghệ và 
các trang thiết bị 
trong sản xuất các 
sản phẩm cơ khí 

Phân tích và tối ưu 
hóa qui trình gia 
công sử dụng công 
nghệ CAD/CAM- 
CNC để chế tạo 
các sản phẩm và 
thiết bị cơ khí 

 

PLO5 Vận hành và 
bảo trì các hệ 
thống sản xuất 
cớ khí. 

Hình thành ý tưởng, 
thiết lập các yêu cầu 
trong thực tế sản 
xuất, xác định các 
chức năng, lập mô 
hình và quản lý các 
dự án sản xuất trong 
lĩnh vực cơ khí 

Điều hành và quản 
lý hệ thống gia 
công chính xác 

Khả năng sử dụng 
các kỹ thuật, kỹ 
năng và các công 
cụ kỹ thuật hiện 
đại cần thiết cho 
việc thực hành cơ 
khí 

PLO6 Có khả năng 
giao tiếp hiệu 
quả.  

Giao tiếp hiệu quả 
dưới nhiều hình 
thức: văn bản, giao 
tiếp điện tử, đồ họa 
và thuyết trình 

Giao tiếp hiệu quả 
dưới nhiều hình 
thức: văn bản, giao 
tiếp điện tử, đồ họa 
và thuyết trình 

 

PLO7 Phát hiện và 
giải quyết 
những vấn đề 
kỹ thuật trong 
lĩnh vực cơ 
khí. 

Phân tích, tổng hợp 
và giải quyết các vấn 
đề trong lĩnh vực cơ 
khí 

Phân tích và vận 
dụng các kiến thức 
chuyên sâu trong 
lĩnh vực kỹ thuật 
cơ khí 

Khả năng xác 
định, mô hình hóa 
và giải quyết các 
vấn đề mới 
(không giới hạn 
và ràng buộc)  
hoặc sẵn có (đã 
mô tả rõ ràng) 
trong lãnh vực kỹ 
thuật cơ khí 

PLO8 Làm việc độc 
lập, tư duy 

Có khả năng làm 
việc độc lập và làm 

Có khả năng làm 
việc độc lập và làm 

Khả năng thực 
hiện thành công 
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STT Các nội dung  

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
chế tạo máy 

ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM/ 
Ngành Công nghệ 
Kỹ thuật Cơ Khí 

ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM/ Ngành 
Kỹ thuật Cơ Khí 

phản biện và 
tổ chức, làm 
việc theo 
nhóm hiệu 
quả. 

việc nhóm việc nhóm chức năng của 
một thành viên 
trong nhóm giải 
quyết vấn đề đa 
lãnh vực và đa 
chức năng 

PLO9 Sử dụng ngoại 
ngữ trong hoạt 
động chuyên 
môn 

Sử dụng được tiếng 
Anh trong giao tiếp, 
nghiên cứu tài liệu 
và văn bản kỹ thuậ 

Sử dụng được tiếng 
Anh trong giao 
tiếp, nghiên cứu tài 
liệu và văn bản kỹ 
thuật 

Khả năng giao 
tiếp hiệu quả, 
trình độ tiếng Anh 
tối thiểu tương 
đương TOEIC 
450 

PLO10 Có khả năng 
học tập suốt 
đời 

Có khả năng học tập 
suốt đời 

Có khả năng học 
tập suốt đời 

Khả năng nhận ra 
các nhu cầu và 
động lực để tham 
gia vào việc học 
tập suốt đời 

PLO11 Có tác phong 
công nghiệp 

Hiểu biết về văn hóa 
doanh nghiệp và biết 
cách làm việc trong 
các tổ chức công 
nghiệp, thực hiện tốt 
trách nhiệm xã hội 
và đạo đức nghề 
nghiệp 

Hiểu biết về văn 
hóa doanh nghiệp 
và biết cách làm 
việc trong các tổ 
chức công nghiệp, 
thực hiện tốt trách 
nhiệm xã hội và 
đạo đức nghề 
nghiệp 

Khả năng nhận 
biết và thực hiện 
các trách nhiệm 
đạo đức và nghề 
nghiệp 
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