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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

 

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

* Yêu cầu về kiến thức 

- Khái quát hóa được về triết học Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh, pháp luật Việt Nam. 

- Áp dụng được giải pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản 

xuất. 

- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành 

cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt. 

- Trình bày và xác định được các loại kích thước và độ chính xác của kích thước; 

đặc tính của lắp  ghép, sai số về hình dáng hình học và vi trí, độ nhám bề mặt; chuỗi 

kích thước.  

- Trình bày đầy đủ công dụng, cấu tạo, nguyên lý, sử dụng và bảo quản được các 

loại dụng cụ đo thường dùng như các loại thước cặp, panme, đồng hồ so, thước đo góc 

vạn năng… 

- Đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết bản vẽ lắp chi tiết.  

- Phát biểu được nguyên lý hoạt động máy cắt, đồ gá, dao cắt. 

- Trình bày được các phương pháp gia công cơ bản trên các máy cắt vạn năng và 

máy điều khiển theo chương trình số (máy CNC). 

- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật 

của thiết bị cơ khí, để phát hiện nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố của 

những bộ phận thường xảy ra sai hỏng. 

- Nêu được các đặc tính kỹ thuật cần kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị khi chạy thử không 

tải, chạy thử có tải và các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị để đánh giá chất lượng thiết bị 

sau chạy thử. 

- Xây dựng được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành và bảo 

dưỡng thiết bị cơ khí. Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật đi kèm theo hệ thống các thiết 

bị cơ khí. 

- Phát biểu được phương pháp tổ chức thực hiện cải tiến thiết bị và kiểm tra thiết bị 

sau khi cải tiến. 

* Yêu cầu về kỹ năng 

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cắt cầm tay như: máy mài, máy khoan đục, giũa, 

cắt ren bằng bàn ren, ta rô, cưa tay.  

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo, lắp, dụng cụ và thiết bị đo kiểm. 

- Sử dụng được các loại máy cắt gọt kim loại như: máy tiện vạn năng, máy phay, 

máy bào xọc và các máy CNC để gia công các chi tiết theo bản vẽ đạt yêu cầu kỹ thuật. 
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- Có khả năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành, sử dụng 

được máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các 

ứng dụng phục vụ chuyên ngành và quản lý tổ chức sản xuất; 

- Thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật cơ khí từ đơn giản đến phức tạp để phục vụ cho 

công tác sửa chữa thay thế thiết bị. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên môn ngành để thực hiện các công việc vận hành, 

bảo trì, sữa chữa và cải tiến các thiết bị cơ khí, thiết bị công nghiệp. 

- Vận hành thử được hệ thống thiết bị công nghiệp sau khi lắp đặt, bảo trì. 

- Xử ký sự cố kỹ thuật; thay thế các chi tiết và bộ phận sai hỏng đúng yêu cầu kỹ 

thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống. 

- Sửa chữa và bảo dưỡng được các khuôn ép nhựa, khuôn dập thông thường. 

* Yêu cầu về thái độ 

- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý. 

- Thực hiện kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp. 

- Học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi 

yêu cầu của công việc. 

- Chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, làm việc độc lập và tổ chức 

làm việc theo nhóm. 

* Vị trí việc làm sau tốt nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể thực hiện các công việc sau: 

Lập kế hoạch, phân tích quy trình bảo trì và thực hiện bảo trì các thiết bị cơ khí. Quản 

lý các thiết bị, kinh doanh sản phẩm cơ khí, cán bộ kỹ thuật bào trì sửa chữa thiết bị cơ 

khí. 

- Có khả năng tổ chức và quản lý một phân bảo trì, sửa chữa thiết bị cơ khí độc lập. 

- Có thể làm công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực sửa chữa cơ khí tại các cơ sở đào 

tạo nghề. 

 


