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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên chương trình (tiếng Việt): Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

Tên chương trình (tiếng Anh): Bachelor of Mechatronics Engineering 

Technology 

Mã ngành đào tạo: 7510203 

Đơn vị cấp bằng cấp bằng: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Thời gian đào tạo: 04 năm 

Đơn vị giảng dạy: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Khoa quản lý CTĐT: Khoa Cơ khí 

2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

 Mục tiêu của chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn - Sứ 

mạng - Mục tiêu chiến lược của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; tương thích, phù 

hợp với Tầm nhìn - Sứ mạng của Khoa Cơ khí, nhằm bồi dưỡng con người và phát 

triển nghiên cứu Khoa  học mang tính ứng dụng đáp ứng các nhu cầu xã hội. 

1.1. Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu chiến lược của Trường ĐH Công nghiệp Hà 

Nội 

 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đại học công lập trực thuộc Bộ 

Công Thương, có truyền thống đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ kinh tế, công 

nhân kỹ thuật lâu đời nhất Việt Nam (tiền thân là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành 

lập năm 1898 và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913) và là cơ sở 

đào tạo định hướng ứng dụng nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ. 

1.1.1.  Tầm nhìn 

 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng 

nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ; là trường đại học đạt chuẩn quốc gia 

và chuẩn quốc tế một số lĩnh vực; là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công 
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g) Có nhận thức về nhu cầu cũng như khả năng tham gia vào việc phát triển chuyên 

môn liên tục tự định hướng; 

h) Có nhận thức về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; 

i) Có khả năng nhận biết xu hướng công nghệ trong bối cảnh doanh nghiệp, môi trường, 

xã hội và toàn cầu; 

j) Có nhận thức đầy đủ về chính trị, pháp luật cũng như những vấn đề đương đại 

 

 

Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình 

TT Chuẩn đầu ra 
Mục tiêu đào tạo 

MT1 MT2 MT3 MT4 

a 

Có khả năng lựa chọn và vận dụng kiến thức 

toán và khoa học tự nhiên để xây dựng mô hình, 

mô phỏng và phân tích hệ thống cơ điện tử; 

    

b 

Có khả năng lựa chọn và vận dụng kiến thức cơ 

sở, chuyên ngành và sử dụng các công cụ hiện 

đại để tính toán thiết kế và chế tạo hệ thống cơ 

điện tử. 

 
   

c 

Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ 

thống sản xuất và giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

phát sinh; đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật 

nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của quá 

trình sản xuất. 

 
   

d 

Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh ở 

trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc 

  
  

e 
Có khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả trong 

các hoạt động nhóm; 
    

f 

Có khả năng vận dụng kĩ năng giao tiếp văn bản, 

thuyết trình và đồ họa ở cả môi trường kỹ thuật 

và phi kỹ thuật. 

    

g 

Có nhận thức về nhu cầu cũng như khả năng 

tham gia vào việc phát triển chuyên môn liên tục 

tự định hướng; 

  
  

h 
Có nhận thức về trách nhiệm và đạo đức nghề 

nghiệp; 
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7. Tài liệu học tập 

- Tài liêụ chính: 

[1] Nguyễn Văn Thiện, Phạm Văn Bổng, Đỗ Ngọc Tú, Nguyễn Minh Quang, Giáo 

trình An toàn và môi trường công nghiệp, Nhà xuất bản Thống Kế, 2019. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2] Hoàng Xuân Nguyên, Phạm Văn Bổng, Tạ Chí Công, Kim Xuân Phương, Nguyễn 

Quang Thuấn, Vũ Đình Thơm, Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Nhà xuất bản 

Giáo dục, 2003. 

[3] Luật an toàn,vệ sinh lao động, NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, năm 2020. 

[4] Bộ luật Lao động, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, năm 2020 

[5] Quí Lâm, Kim Phượng, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật phòng cháy chữa cháy 

được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng 

đối với các cơ quan đơn vị, Nhà xuất bản Hồng Đức, Năm 2015. 
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- Sách, giáo trình chính:  
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[3] Nguyễn Phùng Quang (2008), Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự 
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Doc lap - Tydo -Hanh phiic 

D E C I / 0 N G CHI T I E T HOC PHAN 

ve hoc phan 

Ten hoc phan (Tieng Viet) 

Ten hoc phan (Tieng Anh) 

Ma hoc phan 

S6 tin chi: TS(LT;ThH;BTL) 

Bo mon - Khoa phu trach 

Thuoc chuong trinh dao tao (Ma C T D T ) 

Cac hoc phan tnrdc 

Cac hoc phan tien quyet 

Cac hoc phan song hanh 

Ngay ban hanh 

Lan ban hanh 

Ly thuyet co cau 

Theory of machanisms 

ME6024 

3(2.5;0.5;0) 

Bo mon Co sire ben 

7510201 ; 7510203 ; 7510205 ; 

ME6009 

15/08/2020 
Ban hanh kern theo QD so JiJ/QD-eHC I 

ngay . i ( :J JL/2Q2.C1 

2. Giang vien phu trach hoc phan 

Ho va ten: Nguyen Van Tuan 

Chuc danh: Giang vien 

Hoc ham, hoc vi: Thac sy 

Dien thoai: 0988.523.128 

Email: avtmid@gmail.com 

3. Mo ta torn tat hoc phan 

Hoc phan cung cap cho sinh vien cac kien thuc ve phan tich cau true; tinh toan dong hoc. 
dong lire hoc; tong hop cac co cau co ban; can bang may va lam deu chuyen dong thuc 
cua may. Tren co so ly thuyet, sinh vien se phan tich dugc ket cau, giai dugc cac bai toan 
dong hoc, dong lire hoc cua cac co cau may dien hinh, lam tien de cho viec thiet ke may. 

4. Chuan dau ra (CDR) cua hoc phan 

Ma Tieu chi 

Ma 
CDR 

cua HP 

danh 
Ma 

CDR 
cua HP 

Noi dung CDR cua HP 
gia/CDR 
cap do 3 

cua C T D T 
tuong irng 

Mux do 

(I/T/U) 

LI Phan tich cau true co cau phuc vu cho thiet 1.2.5 ; T 



ke may 

L2 
Giai dugc cac bai toan ve dong hoc, dong 
lire hoc cho cac co cau co ban 

1.2.8 ; T 

L3 
Xay dung dugc luge do, phan tich ket qua 
dong hoc cua cac co cau may thuc co ban. 

4.3.2; 
T , U 

5. Quy dinh day - hoc va danh gia 
5.1. Quy dinh day-hoc (so gi& tren l&p/bai) 

Thoi hrong 
day-hoc 

(gio*) 

Thoi 
luyng 
SV ty Hinh 

Ma 
chuan 

Bai Ten bai hoc 

Tryc 
tiep 

Tryc 
tuyen 

hoc 
va 

chuan 
bj bai 
(gio-) 

thurc 
day -
hoc1 

dau 
ra cua 

HP 

1 Cau true co cau 2 2 8 L T L I 

2 Cac co cau dien hinh 2 4 12 L T L I 

3 Phan tich dong hoc co cau 2 4 12 L T L I , 
L2 

4 Phan tich lire co cau 2 2 8- L T L I , 
L2 

5 
Can bang may va chuyen dong 
thuc cua may 2 4 12 L T L I , 

L2 

6 Co cau cam 2 3.5 11 L T L I 

7 Co cau banh rang va he banh rang 2 4 12 L T L I , 
L2 

8 Thi nghiem dong hoc co cau 6 3 4.5 T N L3 

1 Moi bai hoc se thuoc 1 trong cac hinh thuc; L T (ly thuyet), T H (thyc hanh), T N (thi nghiem), K H (Khac; cac loai 
bai khac nhu thirc tap, do an,... va khong xep phong hoc) 
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Thi nghiem ve bien dang banh rang 
than khai bang phirong phap bao 
hinh 

3 3 3 T N L3 

Kg | | 

L y thuyet 14 23.5 V Kg | | Thuc hanh/thi nghiem 9 6 V 
Tong cong 52.5 82.5 

V 
5.2 Quy dinh danh gid hoc phan 

Thu 
tu Danh gia 

Trong so 
de tinh 

diem HP 
(%) 

Ma CDR 
duoc danh 

gia 

Hinh thu c 
danh gia 

Diem toi 
da cua 
CDR 

trong lan 
danh gia 

Trong so 
de danh 
gia theo 

CDR 
(%) 

1 
Thuong 
xuyen 1 

10 L I Trac nghiem 10 30 

2 
Thuong 
xuyen 2 

10 L2 Trac nghiem 10 30 

3 
Thuong 
xuyen 3 

20 L3 
Bao cao thi 
nghiem/ 
Thuc hanh 

10 100 

4 
Ket thuc hoc 

phan 
60 

L I 
Trac nghiem 
tren may tinh 

4 70 
4 

Ket thuc hoc 
phan 

60 
L2 

j-

Trac nghiem 
tren may tinh 

6 70 

6. Dieu kien thuc hien hoc phan 

Phong thi nghiem can phai trang bi day du cac thiet bi thi nghiem cua mon hoc bao 

gom: Thiet bi thi nghiem dong hoc co cau, thiet bi thi nghiem ve bien dang banh rang 

than khai bang phuong phap bao hinh. 

7. Tai lieu hoc tap 

- Sach, giao trinh chinh: 

[1] Bo mon Co sue b§n, Bai giang Ly thuyet co cau, DHCNHN, 2018. 

- Tai lieu tham khao: 

[2] Ta Ngoc Hai, Bai tap nguyen ly may, N X B K H & K T , 2005. 

[3] Dinh Gia Tuong, Ta Khanh Lam, Nguyen Ly may (tap 1), N X B Giao due, 2000. 
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|4] John J. Dicker, Jr.. Theory of machines and mechanisms, New York Oxford 

OXFORD U N I V E R S I T Y N X B K H & K T , 2001. 

Truong khoa Trirong B§ mon Nhom soan thao 
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ThS. Hoang Xuan Khoa 
ThS. Tran Nguyen Quyet 


