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CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
I. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO
ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH:
1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
(Ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-ĐHQTMĐ-ĐT/2012 ngày 27 tháng 8 năm
2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông)
Tên chƣơng trình:
Trình độ đào tạo:
Ngành đào tạo:
Tên tiếng Anh:
Loại hình đào tạo:
Mã ngành:

Cƣ̉ nhân Quản trị Kinh doanh
Cao đẳng
Quản trị Kinh doanh
Associate of Business Administration
Chính quy Tập trung
51340101

1.1 Khái quát chung về chƣơng trình:
Ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy bằng Tiếng Anh (riêng các môn theo quy định
của BGD&ĐT như Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng… dạy bằng tiếng Việt).
Chương trình đào tạo này được các giáo sư Đại học Cass Business School (Anh
Quốc) biên soạn theo tiêu chuẩn AACSB (Tổ chức kiểm định quốc tế về các chương
trình đào tạo QTKD); Chương trình đã được góp ý, phản biện của các giáo sư đầu
ngành của School of Business Administration, PSU (Đại học Portland, Hoa Kỳ).
Chương trình phù hợp với các yêu cầu chương trình khung của BGD&ĐT.
1.2 Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân
Cao Đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị các
kiến thức cơ sở vững vàng về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; những kỹ năng
chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao
cho nền kinh tế địa phương cũng như trong cả nước.
Các mục tiêu cụ thể nhƣ sau:
- Kiến thức chiều sâu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản và chuyên
ngành trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh: Kế toán, Tài chính, Marketing, Quản
trị nhân sự và Quản trị chuỗi cung ứng ; cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ
cho việc học ở bậc cao hơn.

Kiến thức chiều rộng: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng rộng để sinh
viên phát huy tính năng động và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.
- Tính chuyên nghiệp: Phát triển các kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng
giao tiếp, có tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và
đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại,
phức tạp và học tập suốt đời.
- Khả năng ngoại ngữ: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tốt về tiếng Anh (tương
đương IELTS 6.0 trở lên) trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và làm việc.
- Kỹ năng tin học: Sinh viên có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng , khai
thác thông tin tr ực tuyến…và các phần mềm ứng dụng khác đáp ứng được nhu
cầu công việc được giao.
- Cơ hội nghề nghiệp:
 Có khả năng đảm nhiệm các vị trí từ nhân viên trở lên trong các hoạt động
quản lý tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa
quốc gia , các tổ chức phi lợi nhuận , và các doanh nghiệp nhỏ để phục vụ
cộng đồng.
2. CHUẨN ĐẦU RA:
Sinh viên tốt nghiệp có các khả năng sau:
a) Khả năng áp dụng các kiến thức kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên ngành Kế
toán, Tài chính, Marketing, Quản trị nhân sự , Quản trị chuỗi cung ứng vào các
vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh.
b) Khả năng áp dụng tư duy phản biện giải quyết vấn đề nhanh nhạy, sắc bén và ra
quyết định hợp lý.
c) Hiểu biết về sự tương tác và ảnh hưởng của các quyết định kinh doanh ngắn hạn
và dài hạn, vận dụng ý tưởng sáng tạo và khả năng phân tích độc lập để dự đoán
và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và phù hợp đạo đức kinh doanh.
d) Nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các kế hoạch kinh doanh,
quyết định kinh doanh dài hạn và lợi nhuận kinh doanh đối với môi trường và
xã hội. Từ đó hướng tới các hoạt động kinh doanh bền vững nhằm bảo vệ chất
lượng môi trường và phát triển công bằng xã hội, đồng thời tăng lợi nhuận lâu
dài.
e) Biết thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Có khả năng áp dụng
nhuần nhuyễn kiến thức lý thuyết và các mô hình kinh doanh vào môi trường
thực tế. Đánh giá được hiệu quả cũng như những mâu thuẫn giữa khái niệm lý
thuyết và thực hành.
f) Thái độ hành vi: có hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.
g) Có khả năng giao tiếp, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và hiệu quả. Nắm được kỹ
năng giao tiếp kinh doanh thông qua các kênh truyền thông đa dạng. Có khả
năng giao tiếp bằng lời nói cũng như văn bản thành thạo và hiệu quả trong
nhiều tình huống kinh doanh như: biên bản ghi nhớ, bài báo cáo, thuyết trình và
giải quyết xung đột.
-

h) Hiểu biết về sự quan trọng của Công nghệ thông tin trong kinh doanh.
i) Kiến thức về lý luận chí nh trị : nắm vững kiến thức về lý luận ch ính trị, đường
lối tư tưởng , an ninh quốc phòng , pháp luật của nhà nước , sẵn sàng góp phần
xây dựng bảo vệ tổ quốc.
k) Kỹ năng làm việc nhóm.
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II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƢ CAO ĐẲNG
TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH:
1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-ĐHQTMĐ-ĐT/2012 ngày 27 tháng 8 năm
2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông)
Tên chƣơng trình: Kỹ sƣ Truyền thông và Mạng máy tính
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Truyền thông và Mạng máy tính
Mã số: 51480102
Loại hình đào tạo: Chính quy Tập trung
1.1 Khái quát chung về chƣơng trình:
Chương trình đào tạo này được tập thể các giảng viên Khoa Kỹ Thuật & Công
nghệ Trường Đại học Quốc tế Miền Đông biên soạn dưới sự tham khảo các chương
trình đào tạo hệ cao đẳng thực hành của các Trường trong và ngoài nước.
Chương trình phù hợp với các yêu cầu chương trình khung của BGD&ĐT.
1.2 Mục tiêu đào tạo
1.2.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo Kỹ sư Cao đẳng thực hành Truyền thông – Mạng máy tính có phẩm chất
chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để
giải quyết được các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. Sinh viên
sau khi học xong chương trình này, có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh
nghiệp, quản trị tối ưu các dịch vụ Internet. Triển khai công tác bảo vệ an toàn cho một
hệ thống máy tính với các công cụ bảo mật chuyên dụng, giải quyết các sự cố của hệ
thống. Quản trị các hệ thống các máy chủ ứng dụng với nhiều hệ điều hành khác nhau
(Windows, SUN Unix, Linux). Xây dựng và triển khai các dịch vụ đa phương tiện
(multimedia) và mạng riêng ảo.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc về lĩnh vực công nghệ thông
tin tại các bộ phận tin học tại các doanh nghiệp, các ngân hàng, cơ quan có sử dụng he
thống CNTT, trường học, trung tâm đào tạo về CNTT. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có
những kiến thức và kỹ năng thực hành cụ thể như sau:
 Có khả năng phát triển các ứng dụng mạng trên nhiều môi trường khác nhau.
 Có khả năng triển khai và vận hành một mạng doanh nghiệp an toàn, bảo mật.
 Tiếp nhận và tự tìm hiểu các công nghệ tiên tiến trong tương lai.
 Tiếp tục theo học các chương trình ở bậc đại học.

 Khả năng làm việc theo nhóm và tham gia quản lý các dự án tin học.
 Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 Trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.0.
2. CHUẨN ĐẦU RA:
Sinh viên tốt nghiệp có các khả năng sau:
a) Có kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng vào chuyên ngành, nắm vững kiến
thức Truyền thông – Mạng máy tính và ứng dụng vào thực tiễn [ABET, 3a].
b) Có khả năng nghiên cứu và thiết kế các ứng dụng chức năng cho máy tính hoặc
các thành phần trong trong hệ thống máy tính [ABET, 3b].
c) Có khả năng về xây dựng và lập trình các phần mềm chuyên dụng mạng;
[ABET, 3c].
d) Có khả năng làm việc chuyên môn độc lập và phối hợp làm việc với các ngành
liên quan để giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình làm việc
[ABET 3d].
e) Khả năng thiết kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, giải quyết các vấn đề
liên quan đến Truyền thông – Mạng máy tính [ABET, 3e].
f) Khả năng giao tiếp xã hội, hợp tác và làm việc nhóm với tác phong và đạo đức
nghề nghiệp tốt [ABET, 3f].
g) Khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các
tình huống nghề nghiệp khác nhau, trong đó coi trọng kỹ năng giao tiếp [ABET,
3g].
h) Có kiến thức rộng để từ đó hiểu được tác động của các công nghệ mới trong bối
cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu [ABET, 3h].
i) Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học tập suốt đời để
có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện
[ABET, 3i].
j) Có hiểu biết về các vấn đề đương thời [ABET, 3j].
k) Có khả năng làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh đối với người nước ngoài trong
lĩnh vực công nghệ thông tin.
l) Có trình độ Anh văn IELTS – quốc tế : tương đương 6.0 điểm trở lên.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƢ CAO
ĐẲNG CƠ ĐIỆN TỬ
1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-ĐHQTMĐ-ĐT/2012 ngày 27 tháng 8 năm
2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông)
Tên chƣơng trình: Kỹ sƣ Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện Tử
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Mã số: 51510203
Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung.
1.1 Khái quát chung về chƣơng trình:
Chương trình đào tạo này được tập thể các giảng viên Khoa Kỹ Thuật & Công
nghệ Trường Đại học Quốc tế Miền Đông biên soạn dưới sự hướng dẫn, góp ý, phản
biện của các giáo sư đầu ngành của Maseeh College of Engineering & Computer
Science PSU (Đại học Portland, Hoa Kỳ).
Chương trình phù hợp với các yêu cầu chương trình khung của BGD&ĐT và thoả
mãn các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật Quốc tế
ABET. Chương trình đã được phản biện bởi Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
1. 2 Mục tiêu đào tạo
1.2.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có năng lực về chuyên môn, có
phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản,
cơ sở và chuyên môn vững vàng , có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật,
có khả năng phát triển nghiên cứu chuyên ngành cơ điện tử, đáp ứng nhu cầu lao động
có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
 Kiến thức: Sinh viên được trang bị :
-

Kiến thức về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo
chương trì nh khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-

Kiến thức về toán học , vật lý và hóa học theo chương trì nh khung của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn của ABET.

-

Kiến thức cơ sở cần thiết của ngành cơ điện tử, đủ để sinh viên có thể học các
môn chuyên ngành cơ điện tử và có khả năng tự học suốt đời , đáp ứng các tiêu
chuẩn của ABET.

-

Kiến thức chuyên ngành cơ điện tử, đủ để sinh viên có thể hoạt động chuyên
môn như một kỹ sư ngay sau khi tốt nghiệp , đáp ứng các tiêu chuẩn của ABET.

 Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng giao tiếp , kỹ năng trình bày , kỹ năng làm việc
trong một nhóm đa ngành, kỹ năng hội nhập trong môi trường làm việc quốc tế .
 Thái độ: Sinh viên có phẩm chất và đạo đức tốt , có tinh thần tập thể , có ý thức
tự rèn luyện và học tập suốt đời.
 Vị trí làm việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng
lực đảm nhận vị trí kỹ sư cơ điện tử tại các nhà máy , xí nghiệp, học viện, trung
tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo ... Sinh viên cũng có thể tiếp tục học lên
đại học, sau đại học ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
 Trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.0.
 Tin học : Sinh viên có khả năng ứng dụng tin học để giải quyết các vấn đề
chuyên ngành cơ điện tử ở trình độ kỹ sư.
2. CHUẨN ĐẦU RA:
Khi tốt nghiệp, sinh viên có các khả năng sau
a) Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc
lĩnh vực cơ điện tử.
b) Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh
vực cơ điện tử.
c) Thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực cơ điện tử
để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế,
môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất
được, và có tính bền vững.
d) Hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích chung.
e) Nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử.
f) Hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.
g) Giao tiếp hiệu quả.
h) Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường
và xã hội toàn cầu.
i) Có nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời .
j) Có kiến thức về các vấn đề đương đại.
k) Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho
thực hành kỹ thuật.

IV. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƢ CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ:
1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-ĐHQTMĐ-ĐT/2012 ngày 27 tháng 8 năm
2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông)
Tên chƣơng trình: Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Mã số: 51510301
Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung
1.1 Khái quát chung về chƣơng trình:
Chương trình đào tạo này được tập thể các giảng viên Khoa Kỹ Thuật & Công
nghệ Trường Đại học Quốc tế Miền Đông biên soạn dưới sự hướng dẫn, góp ý, phản
biện của các giáo sư đầu ngành của Maseeh College of Engineering & Computer
Science PSU (Đại học Portland, Hoa Kỳ).
Chương trình phù hợp với các yêu cầu chương trình khung của BGD&ĐT và thoả
mãn các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật Quốc tế
ABET. Chương trình đã được phản biện bởi Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
1. 2 Mục tiêu đào tạo
1.2.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư cao đẳng điện , điện tử có năng lực về chuyên môn, có phẩm chất
chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt . Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản , cơ sở và
chuyên môn vững vàng , có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật , có khả
năng phát triển nghiên cứu chuyên ngành điện , điện tử , đáp ứng nhu cầu lao động có
trình độ kỹ thuật cao của đất nước.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
 Kiến thức: Sinh viên được trang bị :
-

Kiến thức về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo
chương trì nh khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-

Kiến thức về toán học, vật lý và hóa học theo chương trì nh khung của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

-

Kiến thức cơ sở cần thiết của ngành điện, điện tử, đủ để sinh viên có thể học các
môn chuyên ngành điện, điện tử và có khả năng tự học suốt đời.

-

Kiến thức chuyên ngành điện, điện tử , đủ để sinh viên có thể hoạt động chuyên
môn như một kỹ sư cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp .

 Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng giao tiếp , kỹ năng trình bày , kỹ năng làm việc
trong một nhóm đa ngành, kỹ năng hội nhập trong môi trường làm việc quốc tế .
 Thái độ: Sinh viên có phẩm chất và đạo đức tốt , có tinh thần tập thể , có ý thức
tự rèn luyện và học tập suốt đời.
 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực
đảm nhận vị trí kỹ sư cao đẳng điện, điện tử tại các nhà máy , xí nghiệp , học
viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo… Sinh viên cũng có thể tiếp
tục học sau đại học ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
 Trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.0.
 Tin học : Sinh viên có khả năng ứng dụng tin học để giải quyết các vấn đề
chuyên ngành điện, điện tử ở trình độ kỹ sư cao đẳng.
2. CHUẨN ĐẦU RA:
Khi tốt nghiệp, sinh viên có các khả năng sau:
a) Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc
lĩnh vực điện, điện tử.
b) Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh
vực điện, điện tử.
c) Thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực điện, điện
tử để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế,
môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất
được, và có tính bền vững.
d) Hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích chung.
e) Nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực điện, điện
tử.
f) Hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.
g) Giao tiếp hiệu quả.
h) Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường
và xã hội toàn cầu.
i) Có nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời .
j) Có kiến thức về các vấn đề đương đại.
k) Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho
thực hành kỹ thuật.

V. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƢ CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-ĐHQTMĐ-ĐT/2012 ngày 27 tháng 8 năm
2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông)
Tên chƣơng trình: Kỹ sƣ Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tƣ̣ động hóa
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã số: 51510303
Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung.
1.1 Khái quát chung về chƣơng trình:
Chương trình đào tạo này được tập thể các giảng viên Khoa Kỹ Thuật & Công
nghệ Trường Đại học Quốc tế Miền Đông biên soạn dưới sự hướng dẫn, góp ý, phản
biện của các giáo sư đầu ngành của Maseeh College of Engineering & Computer
Science PSU (Đại học Portland, Hoa Kỳ).
Chương trình phù hợp với các yêu cầu chương trình khung của BGD&ĐT và thoả
mãn các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật Quốc tế
ABET. Chương trình đã được phản biện bởi Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
1.2 Mục tiêu đào tạo
1.2.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư cao đẳng điề u khiển và tự động hóa có năng lực về chuyên môn , có
phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản ,
cơ sở và chuyên môn vững vàng , có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật,
có khả năng phát triển nghiên cứu chuyên ngành điều khiển và tự động hóa , đáp ứng
nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
 Kiến thức: Sinh viên được trang bị :
-

Kiến thức về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo
chương trì nh khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-

Kiến thức về toán học , vật lý và hóa học theo chương trì nh khung của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

-

Kiến thức cơ sở cần thiết của ngành điều khiển và tự động hoá , đủ để sinh viên
có thể học các môn chuyên ngành điều khiển và tự động hóa và có khả năng tự
học suốt đời.

-

Kiến thức chuyên ngành điều khiển và tự động hóa , đủ để sinh viên có thể hoạt
động chuyên môn như một kỹ sư cao đẳng ngay sau khi tố t nghiệp.

 Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng giao tiếp , kỹ năng trình bày , kỹ năng làm việc
trong một nhóm đa ngành, kỹ năng hội nhập trong môi trường làm việc quốc tế .
 Thái độ: Sinh viên có phẩm chất và đạo đức tốt , có tinh thần tập thể , có ý th ức
tự rèn luyện và học tập suốt đời.
 Vị trí làm việc làm sau khi tốt nghiệp : Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng
lực đảm nhận vị trí kỹ sư cao đẳng điều khiển và tự động hóa tại các nhà máy ,
xí nghiệp , học viện , trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo ... Sinh viên
cũng có thể tiếp tục học sau đại học ở trong nước cũng như ở nước ngoài .
 Trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.0.
 Tin học : Sinh viên có khả năng ứng dụng tin học để giải quyết các vấn đề
chuyên ngành điều khiển và tự động hóa ở trình độ kỹ sư cao đẳng.
2. CHUẨN ĐẦU RA:
Khi tốt nghiệp, sinh viên có các khả năng sau
a) Áp dụng các kiến thức toán học , khoa học , và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc
lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.
b) Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh
vực điều khiển và tự động hóa.
c) Thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực điều khiển
và tự động hóa để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế
như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn,
có thể sản xuất được, và có tính bền vững.
d) Hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích chung.
e) Nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực điều khiển
và tự động hóa.
f) Hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.
g) Giao tiếp hiệu quả.
h) Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường
và xã hội toàn cầu.
i) Có nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời.
j) Có kiến thức về các vấn đề đương đại.
k) Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho
thực hành kỹ thuật.

VI. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO
ĐẲNG ĐIỀU DƢỠNG
1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên chƣơng trình: Cử nhân Điều dƣỡng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo:Điều dưỡng
Tên tiếng Anh: Nursing
Mã ngành: 51720501
Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung
1.1 Mục tiêu đào tạo
1.1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo người Điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý
thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ
cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác
chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo
đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và
chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
1.1.2 Mục tiêu cụ thể
 Về thái độ:
- Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà
nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
- Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành
nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
- Tôn trọng quyền của người bệnh.
- Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.
 Về kiến thức
Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự
nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng,
các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc, lấy bệnh nhân và gia đình làm trung
tâm, có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con
người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân.
 Về kỹ năng
Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết:
- Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện
quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.

Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định
và liên tục. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.
- Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
- Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp
và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và
cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.
- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất
các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.
- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý,
phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.
- Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng,
tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.
- Người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng có thể làm việc ở
các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe từ trung ương tới cơ sở, các cơ sở
giáo dục đại học và trung cấp y tế.
2. CHUẨN ĐẦU RA:
 Đủ trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 để có khả năng phục vụ ở các bệnh viện quốc
tế trong và ngoài nước.
 Có khả năng để học tiếp đại học khi tốt nghiệp với các chương trình đào tạo
điều dưỡng trong và ngoài nước.
 Có đủ năng lực đạt chuẩn năng lực thực hành điều dưỡng theo quy định hành
nghề của Bộ y tế và phù hợp với các nước phát triển cũng như trong khu vực.
 Có đủ năng lực để làm việc các tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài
nước và các cơ sở giáo dục trong nước có đào tạo Điều Dưỡng.
-

