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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  

VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ 

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

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32 /QĐ-CNNLPT  ngày 26 tháng 01 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Liên thông Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ) 
 

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp 
Mã ngành, nghề: 6520225 
Trình độ đào tạo: Liên thông 
Hình thức đào tao: Chính quy 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp, trung cấp nghề. 
Thời gian đào tạo: 1,0 năm 
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
1.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên môn cơ bản và năng lực 
thực hiện các công việc của nghề điện tử trong lĩnh vực công nghiệp; Người học 
sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; 
có khả thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, hệ thống điện và các thiết bị điện tử 
công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn đáp ứng yêu cầu bậc 5 
trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam;có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ 
thuật, công nghệ vào thực tiễn công việc; có khả năng giải quyết được các tình 
huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, 
tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm 
hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 
1.2. Mục tiêu cụ thể kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
- Kiến thức:  

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, 
pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định; 

+ Trình bày được nguyên tắc lập trình trực, cấu trúc, đặc điểm ngõ vào 
ra, khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình loại nhỏ (LOGO! của Siemens, 
ZEN của OMROM); 

+ Trình bày được cấu trúc, hệ lệnh, phương pháp lập trình và ứng dụng 
của Bộ lập trình PLC S7-300 và S7-1200; 
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+ Phân tích được cấu trúc và nguyên lý vận hành, các dạng chuyển động và 
phạm vi áp dụng, lắp ráp, lập trình và vận hành Rô bốt công nghiệp. 

+ Phân tích được các chuẩn giao tiếp, các dạng truyền thông PLC và quy 
trình thiết kế hệ thống SCADA; 

+ Trình bày được phương pháp kiểm tra,bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các 
thiết bị lạnh dân dụng. 

- Kỹ năng 
+ Lập trình, lắp đặt và vận hành được các dây chuyền công nghiệp sử dụng 
bộ lập trình PLC; 

+  Lập trình, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành được Rô bốt công 
nghiệp; 

+ Lập trình, lắp đặt, kết nối được các dạng truyền thông PLC và các 
chuẩn giao tiếp trong truyền thông công nghiệp;Thiết kế được hệ thống 
SCADA theo đúng yêu cầu kỹ thuật; 

   + Bảo trì, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng đảmđúng yêu cầu kỹ 
thuật và an toàn; 

 + Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học 
kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản 
xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy 
phạm và kỷ luật lao động. 

+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử 
lý,ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực 
ngoạingữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn 
củangành, nghề 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 
trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc 
đã định sẵn; 

+ Có khả năng tự định hướng và đưa ra các kết luận liên quan đến nghề 
Điện tử công nghiệp. 

+ Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và đánh giá các hoạt động trong lĩnh 
vực công việc. 
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+ Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và 
kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; 
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

+ Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử; 
+ Các dây chuyền sản xuất tự động; 
+ Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩmđiện tử công 

nghiệp 
+ Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị 

điện tử. 
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS); 
+ Kinh doanh thiết bị điện tử. 
+ Kỹ thuật viên trong các nhà máy, xí nghiệp, các công ty xây lắp công 

trình điện 
+ Vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện trong các dây chuyền sản xuất 

công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp. 
+ Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện tử 

của các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp. 
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC 
- Số lượng môn học, mô đun: 16 
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 50tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ  
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1060 giờ 
- Khối lượng lý thuyết: 303 giờ; Thời gian học thực hành, thực tập, thí 
nghiệm:705 giờ; Thời gian kiểm tra là: 67 giờ. 
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

Mã 
MH, 
MĐ 

Tênmônhọc, môđun 
Sốtí
nch

ỉ 

Thờigianđàotạo (giờ) 

Tổng 

Trong đó 

Lýthu
yết 

Thựchàn
h/ 

thựctập/ 
thínghiệ

m/ 
bàitập/ 

thảoluận 

Kiểm 
tra 

I Các mônhọcchung 8 180 63 107 10 
MH 01 Giáodụcchínhtrị 2 45 26 16 3 
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MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 
MH 03 Giáodụcthểchất 1 30 1 27 2 

MH 04 
Giáodụcquốcphòngvà 
an ninh 2 30 15 14 1 

MH 05 Tin học 1 30 0 29 1 
MH 06 Tiếnganh 1 30 12 16 2 

II 

Các mônhọc, 
môđunchuyênmônngh
ề 

42 1060 303 705 67 

MĐ 07 
VẽđiệnbằngphầnmềmA
utocad 3 60 15 43 2 

MĐ 08 
Điềukhiểnlậptrìnhcỡnh
ỏ 4 90 24 63 3 

MĐ 09 

Lập 
trìnhvàlắprápmạchđiệns
ửdụngbộlậptrình KNX 3 60 19 38 3 

MĐ 10 
Truyền 
thôngcôngnghiệp 3 75 27 45 3 

MĐ 11 Vi mạchsốlậptrình 3 60 29 29 2 
MĐ 12 Rôbốtcôngnghiệp 4 90 41 46 3 
MĐ 13 Trảinghiệmthựctế 10 310 88 212 10 
MĐ 14 Đồánmônhọc 3 75 10 63 2 
MĐ 15 PLC nângcao 4 90 30 52 8 
MĐ 16 Thựctậptốtnghiệp 5 150 14 108 28 

 Cộng 50 1240 366 812 77 

 
4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Áp dụng theo quy trình đào tạo và Quy chế thi, kiểm tra và xét công nhận 
tốt nghiệp hiện hành của Nhà trường. 

 


