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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
CHUẨN ĐẦU RA 

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
 

(Ban hành theo Quyết định số 3236/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

 

1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Ngành đào tạo:  

 + Tiếng Việt:   Kỹ thuật điện, điện tử 

 + Tiếng Anh:   Electrical Engineering, Electronics 

- Trình độ:    Đại học 

- Mã ngành đào tạo:  52520201 

- Thời gian đào tạo:   4,5 năm 

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật điện-Điện tử có 

kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết và định 

hướng chuyên ngành hẹp, có khả năng thiết kế, sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, vận hành, 

sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện - 

điện tử, trang thiết bị điện, điện tử; có thể làm việc tại các công ty, cơ quan quản lý các 

cấp, cơ quan nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên 

nghiệp và dạy nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và có khả năng học tiếp lên các 

bậc học cao hơn. 

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

2.1. Kiến thức 

- Kiến thức chung: Mô tả và vận dụng được kiến thức giáo dục đại cương: bao gồm 

các kiến thức khoa học tự nhiên - xã hội, kiến thức lý luận chính trị Mác - Lênin và kiến 

thức ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.  

- Kiến thức cơ sở ngành: Giải thích, phân tích được các mô hình toán học trong điện 

năng, các định luật về điện năng, các nguyên tắc cơ bản khi làm việc trong môi trường 

điện, ứng dụng trong thiết kế, thể hiện bản vẽ. 

- Kiến thức chuyên ngành: Lập kế hoạch, thiết kế, tổ chức, đề xuất được các vấn đề 

chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử. Lựa chọn được công nghệ tiên tiến trong các 

thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện và tự động hóa.  

2.2. Kỹ năng: 

- Tư vấn, thiết kế, thi công các loại công trình thuộc ngành kỹ thuật điện, điện tử  

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, điều hành các hệ thống điện, điện tử, các hệ thống tự 

động hóa 

- Quản lý , điều hành hoạt động trong doanh nghiệp và tổ chức quản lý các dự án điện, 

điện tử  

2.3. Thái độ: Yêu nước, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ và đạo đức 

nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, sẵn sàng đấu tranh ủng 

hộ, bảo vệ quan điểm khoa học chân chính, đam mê tìm hiểu, khám phá về ngành Kỹ thuật 

điện, Điện tử. 

2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:  
- Có ý thức trách nhiệm công dân. 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo. 



 2 

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ. 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông 

thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật. 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể. 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

2.5. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy 

định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP 

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng.., tại các đơn vị thuộc lĩnh vực 

ngành điện - điện tử, các xí nghiệp công nghiệp, các công trình công nghiệp và dân 

dụng… 

- Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, 

tự động hóa, điện công nghiệp, điện tử, viễn thông. 

- Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành điện hoặc điện tử. 

- Giảng dạy các môn học thuộc ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử bậc Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề. 

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện Công 

nghiệp, Điện tử, Viễn thông ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu 

của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng. 

- Tự phát triển doanh nghiệp tư nhân. 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG 

- Học sau đại học (thạc sỹ, tiến sĩ) chuyên ngành tương ứng. 

- Có khả năng theo học các chuyên đề, tập huấn sử dụng các thiết bị, công nghệ mới, 

hiện đại về Kỹ thuật điện-Điện tử. 

- Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lí để đảm nhận các chức 

vụ cao hơn trong các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp./. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

PGS, TS. Nguyễn Mạnh An 

 

 

 

 

 

 


