
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số: 243/QĐ-TCĐN                  Bình Thuận, ngày  22 tháng 6 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành chuẩn đầu ra Cơ điện tử trình độ đào tạo Cao đẳng 

 
HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – TB&XH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận;  

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 

Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-TCĐN ngày 23/9/2015 về xây dựng chuẩn đầu 

ra và chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ kết luận họp Hội đồng thẩm định ngày 17/6/2016; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra Cơ điện tử trình độ 

đào tạo Cao đẳng hệ chính quy của Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

Điều 2. Chuẩn đầu ra Cơ điện tử trình độ đào tạo Cao đẳng thực hiện từ năm 

học 2016-2017. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị thuộc Trường chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, ĐT.     

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
 
 
 
 

 
 
 



UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

   

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm Quyết định số 243/QĐ-TCĐN, ngày 22/6 /2016 

của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Bình Thuận) 

 

1. Tên nghề đào tạo 

- Tiếng Việt: Cơ điện tử 

- Tiếng Anh: Mechatronics 

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

3. Yêu cầu về kiến thức 

3.1. Chính trị, đạo đức; Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng 

- Chính trị, đạo đức: 

+ Hiểu, phân tích được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 

và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam. 

+ Tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường xã 

hộ chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. 

- Thể chất, quốc phòng: 

+ Có kiến thức cơ bản vầ GDTC và GDQP-AN. 

+ Rèn luyện thân thể, để nâng cao thể lực, sức khỏe.  

3.2. Kiến thức chuyên môn 

- Trình bày được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh 

vực cơ khí, điện, điện tử, thủy lực - khí nén. 

- Trình bày được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các cơ cấu 

truyền động cơ khí, cụm thiết bị điện - điện tử, hệ thống thuỷ lực - khí nén trong lĩnh vực 

cơ điện tử. 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ thống cơ điện 

tử. 

- Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn 

của nghề. 

- Hiểu biết được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

4. Yêu cầu về kỹ năng 

4.1. Kỹ năng nghề 

Người học đạt bậc 3/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng nghề 

cụ thể: 

- Sử dụng được các thiết bị, máy móc cơ khí thông dụng. 

- Vận hành thành thạo các máy công cụ vạn năng, máy CNC và thực hiện gia công 

cơ khí cơ bản. 

- Lắp ráp, vận hành và bảo trì được các hệ thống thiết bị cơ khí, điện-điện tử, thủy 

lực-khí nén sử dụng các bộ điều khiển. 



- Lắp đặt, vận hành, và bảo trì được các thiết bị và hệ thống tự động hóa trong dân 

dụng và công nghiệp. 

- Thu thập được dữ liệu của hệ thống cơ điện tử.  

- Giám sát thi công hệ thống điều khiển tự động. 

- Sử dụng được các phần mềm lập trình, thiết kế, mô phỏng chuyên ngành: 

CAD/CAM-CNC, Simatic S7-200, Multisim,… 

4.2. Kỹ năng mềm: 

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả; 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm; 

- Có kỹ năng trả lời phỏng vấn và xin việc hiệu quả; 

- Có kỹ năng thông tin, liên lạc và báo cáo. 

4.3. Trình độ ngoại ngữ, tin học 

- Có trình độ tiếng Anh đạt bậc 2 (A2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam. 

- Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao 

trong Quy định Chuẩn sử dụng công nghệ thông tin. 

5. Yêu cầu về thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có 

ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. 

- Chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật và những quy định của Nhà 

nước. 

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Nhân viên kỹ thuật các công ty tư vấn – thiết kế, công ty xây lắp, công ty tư vấn – 

giám sát các công trình liên quan đến hệ thống cơ điện tử, cơ khí tự động, công nghệ tự 

động hóa, các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa, dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản 

phẩm cơ điện tử. 

- Trực tiếp thực hiện hay quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất tự động ở nhà 

máy, xí nghiệp công nghiệp thuộc lĩnh vực cơ điện tử. 

- Có thể tham gia giảng dạy nghề Cơ điện tử trình độ Sơ cấp, Trung cấp tại các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp (đáp ứng yêu cầu năng lực sư phạm theo quy định). 

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

- Có khả năng tự học tập nâng cao chuyên môn và tiếp thu tiến bộ khoa học công 

nghệ. 

- Đủ điều kiện theo học các chương trình đào tạo liên thông ở trình độ cao hơn theo 

quy định. 

 

 TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG 

 

                         (Đã ký) 

 

 Nguyễn Quốc Thái  Nguyễn Thanh Tâm  
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