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       MÃ XÉT TUYỂN KHỐI A: GHA05 

       MÃ XÉT TUYỂN KHỐI A1: GHA20 

CHỈ TIÊU: KHỐI A: 94 SV; KHỐI A1: 31SV 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm    Cấp bằng: Kỹ sƣ 

               

Ngành KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ đào tạo 02 chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử & Tin 

học CN và Trang bị điện trong CN & Giao thông. Mục tiêu đào tạo nhằm trang bị cho 

ngƣời học các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Điện-Điện tử: Công nghệ điện tử, Vi điện 

tử, Thiết bị điện, Hệ thống điện và các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu 

về khoa học công nghệ và thực tiễn sản xuất hiện đại. Kỹ sƣ Điện-Điện tử có khả năng 

nghiên cứu, phát triển, thiết kế và khai thác các hệ thống thiết bị Điện-Điện tử hiện đại. 

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-TIN HỌC

v Công nghệ Điện tử, Chip điện tử mới, 

Vi điện tử và Điều khiển hệ thống.

v Thiết kế chế tạo, phát triển và khai thác 

vận hành hệ thống giám sát: Phƣơng 

tiện GT, Công trình GT, v.v

v Lập trình cho hệ thống Điện tử công 

nghiệp, Vi mạch điện tử mới, v.v

TRANG BỊ ĐIỆN

v Trang thiết bị điện trên các máy,  dây 

chuyền sản xuất trong Công nghiệp, 

Giao thông và Xây dựng.

v Hệ thống cung cấp điện trong Công 

nghiệp, Dân dụng.

v Hệ thống cung cấp điện cho các tuyến 

giao thông đô thị, đƣờng sắt cao tốc. 
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CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO
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VỊ TRÍ CÔNG 

TÁC SAU 

TỐT NGHIỆP

Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện 

tử – Tin học tiên tiến

Thiết kế, lập trình Chip điện tử; Chế tạo các linh kiện điện tử mới

Hệ thống Điện tử – Tin học chuyên dụng trong Giao thông Vận tải: Hệ thống 

Giao thông thông minh (ITS), điện tử ô tô, v.v

TƢ VẤN - GIÁM SÁT, THI CÔNGTƢ VẤN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO

PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Thiết kế, giám sát các quá trình sản xuất công nghiệp;

Các hệ thống Điện tử y tế, Điện tử công nghiệp, Phát thanh truyền hình

Vận hành, Giám sát các dây chuyền trong công nghiệp: Dây chuyền sx 

bia, Thực phẩm,Thang máy, Băng tải, Máy CNC, v.v

Thiết kế hệ thống điện trong  máy Giao thông: Trạm trộn bê tông, máy 

xúc, ủi, khoan, cần cầu trục, vận, bơm bê tông, máy đóng cọc, v.v

Thiết kế cung cấp điện dân dụng và công nghiệp: Nhà máy, Phân xƣởng, Khu đô 

thị, Cao ốc, Trung tâm thƣơng mại, v.v

v Nhà máy sản xuất thiết bị Điện-Điện tử, Viễn thông trong và ngoài nƣớc: EVN, Viettel, VNPT, 

Samsung, Canon, Foxconn, Intel, LG, Nissan, Panasonic, Towada, Nagakawa, Honda, v.v

v Các trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Trung tâm Viễn thông, Bƣu điện, 

Đài phát thanh - Truyền hình;

v Các tập đoàn, Xí nghiệp quốc doanh: Vinaconex, Sông đà, Điện lực EVN, Tập đoàn Than Việt 

Nam, Viettel, Lilama, Tập đoàn Hồng hải, Xí nghiệp đầu máy Hà nội, Xí nghiệp nhà máy xe lửa Gia 

lâm, Xi măng Hoàng Mai, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Thiết bị điện Đông Anh, Xí nghiệp điện-cơ Hà nội, v.v

v Công ty cung cấp thiết bị Điện-Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa;

v Nhà máy sản xuất, cung cấp thiết bị Điện-Điện tử y sinh; Các cơ sở Y tế, Bệnh viện;

v Quản lý & giám sát các hệ thống điện, nƣớc, điều hoà công nghiệp và dân dụng: Khách sạn, Cao ốc, 

Siêu thị, Các Trung tâm hội nghị, v.v

v Giảng dạy tại các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các trung tâm dạy nghề.

CƠ HỘI 

NGHỀ 

NGHIỆP
Thiết kế cung cấp điện cho các tuyến giao thông đƣờng sắt chạy điện, v.v

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ
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