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1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
nhằm trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức kỹ
thuật chuyên ngành vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả
năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, khả năng làm việc độc lập,
sáng tạo và giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật của ngành, có chuẩn mực
đạo đức cao trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ Quốc, phục vụ tốt đất nước
và xã hội.
 Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có đủ
kiến thức về lý thuyết và thực hành để có thể tham gia xây dựng dự án, thiết kế,
chế tạo, lắp đặt và vận hành các hệ thống Điều khiển và tự động hóa trong công
việc kỹ sư thiết kế, kỹ sư vận hành và quản lý sản xuất. Có khả năng tự nghiên
cứu, tự đào tạo và hoàn thiện phát triển năng lực chuyên môn.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức
+ Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ bản về: lý luận chính trị, triết học, xã
hội học, pháp luật, kinh tế, toán cao cấp, vật lý.
+ Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ sở ngành về: lý thuyết mạch điện, vật
liệu và linh kiện, điều chế tín hiệu, vi xử lý, lý thuyết đo lường, lý thuyết điều
khiển, và lập trình.
+ Nắm vững và vận dụng các kiến thức chuyên ngành cả về lý thuyết lẫn thực
hành trong: công nghệ điều khiển và tự động; hệ thống điện tử dân dụng, chuyên
dụng; kỹ thuật phần mềm ứng dụng cho lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

1.2.2. Về kỹ năng
+ Kỹ năng tra cứu, tìm hiểu chức năng, hoạt động của các mạch, thiết bị, hệ thống
điều khiển và tự động hóa thông qua các hồ sơ thiết kế, các sổ tay kỹ thuật, các
tài liệu hướng dẫn để giúp cho công việc khai thác, vận hành, bảo dưỡng trong
thực tiễn.
+ Kỹ năng giám sát vận hành và nhận biết sự cố: vận dụng tốt những kiến thức đã
học, vận dụng các bảng tham số, sơ đồ, thủ tục kiểm tra để xác định trạng thái
hoạt động, chỉnh sửa tham số vận hành và nhận biết các sự cố.
+ Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế hệ thống điều khiển và
tự động hóa để thể hiện các sơ đồ nguyên lý, các mô hình, các sơ đồ lắp đặt.
+ Kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin để tự trau dồi kiến thức cùng các kỹ
năng chuyên môn.
+ Nắm chắc các tiêu chuẩn của quốc tế và Việt Nam về điều khiển và tự động hóa.
+ Kỹ năng làm việc độc lập: có khả năng tham khảo các tài liệu kỹ thuật, học hỏi
cách tích luỹ kinh nghiệm, tay nghề để tự mình hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh
vực rộng của ngành học trong điều kiện tình huống yêu cầu.
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: có khả năng tham gia tích cực, có hiệu quả, đúng
chức năng trong nhóm công việc.
+ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán,
làm chủ tình huống.
+ Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn tiếng Anh cho các ngành không chuyên ngoại
ngữ của Viện Đại học Mở Hà Nội (tương đương TOEIC 450); am hiểu tiếng
Anh chuyên ngành, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
+ Kỹ năng về tin học: sử dụng hiệu quả máy tính cũng như các phần mềm văn
phòng, phần mềm chuyên dụng trong Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động
hóa và hệ thống khai thác thông tin qua mạng.
1.2.3. Về thái độ
+ Chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, trong đó
nắm vững và thực hiện tốt quy định liên quan đến lĩnh vực điều khiển và tự động
hóa.
+ Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần làm
việc tập thể. Có tác phong chuyên nghiệp.
+ Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên
môn, quản lý và nghiêp vụ. Luôn tìm tòi, sáng tạo trong chuyên môn.
1.2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
+ Kỹ sư vận hành/bảo trì/bảo dưỡng thiết bị, phần cứng, hệ thống điều khiển và tự
đông hóa.
+ Kỹ sư triển khai các hệ thống điều khiển và tự động hóa.
+ Kỹ sư phát triển phần mềm ứng dụng trong các thiết bị, hệ thống điều khiển và
tự động hóa.

+ Giảng viên giảng dạy bậc cao đẳng, trung cấp (cần có thêm chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm).
+ Kỹ sư hướng dẫn thực hành/thí nghiệm.
+ Chuyên viên nghiên cứu/phát triển.
2. Chuẩn đầu ra
Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của
Viện Đại học Mở Hà Nội phải có được:
2.1. Kiến thức
a) Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ bản về: lý luận chính trị, triết học,
xã hội học, pháp luật, kinh tế, toán cao cấp, vật lý.
b) Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ sở ngành về: lý thuyết mạch điện,
vật liệu và linh kiện, điều chế tín hiệu, vi xử lý, lý thuyết đo lường, lý thuyết
điều khiển, và lập trình.
c) Nắm vững và vận dụng các kiến thức chuyên ngành cả về lý thuyết lẫn thực
hành trong: công nghệ điều khiển và tự động; hệ thống điện tử dân dụng,
chuyên dụng; kỹ thuật phần mềm ứng dụng cho lĩnh vực điều khiển và tự
động hóa.
2.2. Kỹ năng
2.2.1. Kỹ năng cứng
a) Kỹ năng tra cứu, tìm hiểu chức năng, hoạt động của các mạch, thiết bị, hệ
thống điều khiển và tự động hóa thông qua các hồ sơ thiết kế, các sổ tay kỹ
thuật, các tài liệu hướng dẫn để giúp cho công việc khai thác, vận hành, bảo
dưỡng trong thực tiễn.
b) Kỹ năng giám sát vận hành và nhận biết sự cố: vận dụng tốt những kiến thức
đã học, vận dụng các bảng tham số, sơ đồ, thủ tục kiểm tra để xác định trạng
thái hoạt động, chỉnh sửa tham số vận hành và nhận biết các sự cố.
c) Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế hệ thống điều khiển
và tự động hóa để thể hiện các sơ đồ nguyên lý, các mô hình, các sơ đồ lắp
đặt.
d) Kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin để tự trau dồi kiến thức cùng các
kỹ năng chuyên môn.
e) Nắm chắc các tiêu chuẩn của quốc tế và Việt Nam về điều khiển và tự động
hóa.
2.2.2. Kỹ năng mềm
a) Kỹ năng làm việc độc lập: có khả năng tham khảo các tài liệu kỹ thuật, học
hỏi cách tích lũy kinh nghiệm, tay nghề để tự mình hoàn thành nhiệm vụ
trong lĩnh vực rộng của ngành học trong điều kiện tình huống công việc yêu
cầu.
b) Kỹ năng làm việc theo nhóm: có khả năng tham gia tích cực, có hiệu quả,
đúng chức năng trong nhóm công việc.

c) Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán,
làm chủ tình huống.
2.2.3. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
a) Kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và đọc/tham khảo tài liệu chuyên
ngành, đạt chuẩn theo quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội.
b) Kỹ năng về tin học: sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại
như các phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên dụng trong Công nghệ kỹ
thuật điều khiển và tự động hóa và hệ thống khai thác thông tin qua mạng.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
a) Có năng lực thực hiện việc triển khai, lắp đặt trang thiết bị, hệ thống điều
khiển và tự động hóa sau khi đã tự nghiên cứu hoặc được tập huấn.
b) Có năng lực khai thác vận hành, sử dụng, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị
điều khiển và tự động hóa, phù hợp với các điều kiện thực tiễn Việt Nam.
c) Có khả năng tiếp cận và áp dụng các kiến thức công nghệ, kỹ thuật mới trong
lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.
d) Có năng lực vận dụng tư duy tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành,
chuyên ngành được đào tạo kết hợp cùng với các kỹ năng cá nhân tự trang bị
để tham gia vào các hoạt động phân tích, thiết kế, phát triển sản phẩm phần
cứng, phần mềm chuyên dụng trong điều khiển và tự động hóa, hệ thống và
giải pháp kỹ thuật.
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá
Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 140 tín chỉ (TC)
(không bao gồm chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).
Cấu trúc kiến thức của chương trình:
 Kiến thức giáo dục đại cương:
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
 Kiến thức cơ sở ngành:
 Kiến thức chuyên ngành:
 Thực tập, đồ án tốt nghiệp:

50 tín chỉ
90 tín chỉ
38 tín chỉ
38 tín chỉ
14 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng theo Quy định đào tạo đại
học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện Đại học Mở Hà Nội.
6. Cách thức đánh giá
Cách thức và thang điểm đánh giá áp dụng theo Quy định đào tạo đại học, cao
đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện Đại học Mở Hà Nội.

7. Nội dung chương trình
7.1. Cấu trúc chương trình đào tạo
TT

Đ/K tiên
quyết
MÃ

1.

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1.1.

Lý luận chính trị

MÔN HỌC

Số
TC

LT

TH

Tự
học Ghi chú

50
10

Các nguyên lý của CN MácLênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối CM của Đảng CS
VN

5

100%

10

2

100%

4

3

100%

6

1.2.

Giáo dục thể chất

Chứng chỉ

1.3.

Giáo dục quốc phòng

Chứng chỉ

1.4.

Khoa học cơ bản và toán
MA100

Đại số

3

100%

6

MA101

Giải tích 1

3

100%

6

MA101

MA102

Giải tích 2

4

100%

8

MA102

MA103

Xác suất thống kê

2

100%

4

MA102

MA104

Phương pháp tính

2

100%

4

PH101

Lý 1

2

100%

4

PH102

Lý 2

3

100%

6

LA101

Pháp luật đại cương

2

100%

4

EC101

Các nguyên lý kinh tế

2

100%

4

EC102

Quản trị hoc

2

100%

4

PH101

1.5.

1.6.

25

Ngoại ngữ

12
EN101

Tiếng Anh 1

3

100%

6

EN101

EN102

Tiếng Anh 2

3

100%

6

EN102

EN103

Tiếng Anh 3

3

100%

6

EN103

EN201

Tiếng Anh chuyên ngành

3

100%

6

30%

70%

6

30%

6

Tin học

3
SK101

Tin đại cương

3

2.

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

90

2.1.

Cơ sở ngành

38

ET201

Ngôn ngữ lập trình - Cấu trúc
dữ liệu

3

70%

ET202

Tín hiệu và điều chế

3

100%

6

ET203

Lý thuyết mạch

3

100%

6

ET232

Lý thuyết mạch điện

3

100%

6

PH102

ET204

Vật liệu và linh kiện điện tử

3

100%

6

PH102

ET206

Trường và sóng điện từ

2

100%

4

MA103

ET204
ET207

2.2.

ET207

Kỹ thuật số và mạch logic

3

100%

6

ET208

Kỹ thuật mạch

3

100%

6

ET209

Đo lường điện tử

3

100%

6

ET210

Kỹ thuật vi xử lý

3

100%

6

ET235

Lý thuyết điều khiển 1

3

100%

6

Thực hành
ET335
Thực hành máy tính

6
2

10%

90%

4

ET302

Thực hành điện tử 1

2

10%

90%

4

ET303

Thực hành điện tử 2

2

10%

90%

4

Chuyên ngành

38

ET430

Máy điện và khí cụ điện

3

100%

6

ET431

Hệ thống cung cấp điện

3

100%

6

ET410

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

2

70%

ET432

Điều khiển logic

2

100%

4

ET433

Truyền động điện

3

100%

6

ET434

Điều khiển quá trình

3

100%

6

ET407

Mạng máy tính

3

100%

6

ET204

ET408

Điện tử công suất

3

100%

6

ET201

ET435

Lập trình PLC

2

100%

4

ET412

Kỹ thuật cảm biến

2

100%

4

ET210

30%

4

Tự chọn theo định hướng
Hướng 1-Điều khiển tự
động

6

ET4531

Lý thuyết điều khiển 2

2

100%

4

Tự chọn1

ET4631

Hệ thống điều khiển số

2

100%

4

Tự chọn1

ET4602

Hệ thống nhúng

2

100%

4

Tự chọn1

Hướng 2-IOT

2.3.

ET4504

Thiết kế thiết bị đo

2

100%

4

Tự chọn 2

ET4632

Mạng cảm biến

2

100%

4

Tự chọn 2

ET205

Xử lý số tín hiệu

2

100%

4

Tự chọn 2

Thực hành

6

ET208

ET330

Đồ án 1

2

10%

90%

4

ET207

ET331

Đồ án 2

2

10%

90%

4

ET332

Thực hành nghề nghiệp

2

10%

90%

4

Thực tập, đồ án
ET421

14

ET421

Thực tập tốt nghiệp

5

100% 10

ET422

Đồ án tốt nghiệp

9

100% 18

Tổng khối lượng toàn khóa học

140

7.2. Tiến trình học tập
Học
Đ/K
TT
kỳ
tiên quyết

I

MÃ
MA101
MA100

Giải tích 1
Đại số

3
3

3

PH101

Lý 1

2

4

ET201

Ngôn ngữ lập trình - Cấu trúc dữ liệu

3

5
6

SK101
EN101

Tin đại cương
Tiếng Anh 1

3
3

Giáo dục quốc phòng
MA102
PH102
ET207
ET335

Giải tích 2
Lý 2
Kỹ thuật số và mạch logic
Thực hành máy tính

5

EN101

EN102

Tiếng Anh 2

3

LA101

Pháp luật đại cương

2

V

Giáo dục thể chất

Chứng chỉ
17
2

1

MA102

MA103

Xác suất thống kê

2
3

MA102

MA104
ET203

Phương pháp tính
Lý thuyết mạch (điện tử)

2
3

4

PH102

ET204

Vật liệu và linh kiện điện tử

3

5
6
7

ET207
EN102

ET210
ET303
EN103

Kỹ thuật vi xử lý
Thực hành điện tử 2
Tiếng Anh 3

1
2

MA103
ET204

ET202
ET208

Tín hiệu và điều chế
Kỹ thuật mạch

PH102

ET232
ET206

Lý thuyết mạch điện
Trường và sóng điện từ

EN103

ET235
ET302
EN201

Lý thuyết điều khiển 1
Thực hành điện tử 1
Tiếng Anh chuyên ngành

ET209
ET408
ET430
ET330

Đo lường điện tử
Điện tử công suất
Máy điện và khí cụ điện
Đồ án 1

EC101

Các nguyên lý kinh tế

3
4
IV

17
4
3
3
2

MA101
PH101

7

5
6
7
1
2
3
4
5
6

ET204
ET208

Các nguyên lý của CN Mác-Lênin
(HP1+2)

Ghi chú

Chứng chỉ

1
2
3
4
6

III

TC

1
2

7

II

MÔN HỌC

3
2
3
18
3
3
3
2
3
2
3
19
3
3
3
2
2
5
18

1
2
3
4
5

ET404
ET201
ET207

6
7,8
7.1
8.1
7.2
8.2

VI

VII

1
2
3
4
5
6
7
8
8.1 ET210
8.2
1

VIII

2

ET421

ET431
ET407
ET435
ET412
ET331

Hệ thống cung cấp điện
Mạng máy tính
Lập trình PLC
Kỹ thuật cảm biến
Đồ án 2

3
3
2
2
2

ET4531
ET4631
ET205
ET4504

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam
Tự chọn có định hướng
Lý thuyết điều khiển 2
Hệ thống điều khiển số
Xử lý số tín hiệu
Thiết kế thiết bị đo

3
4
2 Tự chọn1
2 Tự chọn1
2 Tự chọn2
Tự chọn2

Điều khiển logic
Truyền động điện
Điều khiển quá trình
Kỹ thuật phần mềm ứng dụng
Quản trị học
Thực hành nghề nghiệp
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự chọn theo định hướng
Hệ thống nhúng
Mạng cảm biến

19
2
3
3
2
2
2
2
2
2 Tự chọn1
2 Tự chọn2

ET421

Thực tập tốt nghiệp

18
5

ET422

Đồ án tốt nghiệp

ET432
ET433
ET434
ET410
EC102
ET332

ET4602
ET4604

9
14

Tổng khối lượng toàn khóa học

140

7.3. Mô tả tóm tắt đề cương chi tiết các học phần
7.3.1. Các học phần đại cương
1. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (HP1, HP2)


Số tín chỉ

: 5 tín chỉ



Mã học phần

:



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung của học phần thực hiện theo đề cương chung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho
sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

2.

Tư tưởng Hồ Chí Minh


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

:



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung của học phần thực hiện theo đề cương chung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho
sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3.

Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

:



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung của học phần thực hiện theo đề cương chung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho
sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Đại số


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: MA100



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản của lý thuyết ma trận, định
thức và hệ phương trình tuyến tính theo quan điểm tư duy cấu trúc. Đồng thời với nó là
các kiến thức ánh xạ, trường số phức và các ý tưởng đơn giản khong gian vec to ,
khong gian Oclit ; về nhan dang đường và mặt bậc hai. Trên cơ sở đó sinh viên có thể
học tiếp các phần sau về toán cũng như các môn kỹ thuật khác, góp phần tạo nên nền
tảng toán học cơ bản cho kỹ sư các ngành công nghệ.

5. Giải tích 1


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: MA101



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nắm được các kiến thức:
-

Giới hạn, liên tục.

-

Đạo hàm, vi phân hàm 1 biến

-

Đaọ hàm, vi phân cực trị hàm nhiều biến.

-

Tích phân bất định và tích phân xác định.

-

Phép biến đổi Laplace

6. Giải tích 2


Số tín chỉ

: 4 tín chỉ



Mã học phần

: MA102



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nắm được các kiến thức:
- Tích phân 2 lớp, 3 lớp
- Tích phân đường loại I và loại II, tích phân mặt loại I và loại II.

-

Lý thuyết trường, chuỗi số và chuỗi hàm số.
Hàm số biến số phức
+ Đạo hàm, tích phân hàm phức
+ Chuỗi hàm phức và lý thuyết thặng dư.

7. Xác suất thống kê


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: MA103



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Nắm các kiến thức
- Các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất.
- Định nghĩa xác suất, xác suất có điều kiện dãy phép thử Bercnoulli
- Biến ngẫu nhiên và luật phân bố.
- Thống kê ứng dụng, lấy mẫu, phân phối mẫu, hệ số tương quan, đường hồi
qui mẫu.

8. Phương pháp tính


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: MA104



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Nắm các kiến thức
- Giải gần đúng phương trình f(x) = 0
- Giải gần đúng hệ phương trình
- Đa thức nội suy, phương pháp bình phương tối thiểu
- Tính gần đúng đạo hàm và tích phân
- Giải gần đúng bài toán phương trình vi phân

9. Vật Lý 1


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: PH101



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung môn học gồm 2 phần Cơ học và Điện học
Phần Cơ học bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Động học và các định
luật cơ bản của động lực học chất điểm, hệ chất điểm,vật rắn. Nguyên lý tương đối
Galile.Ba định luật bảo toàn của cơ học: định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo
toàn mômen động lượng và định luật bảo toàn năng lượng. Định luật hấp dẫn vũ trụ và
chuyển động của các hành tinh, vệ tinh.Hai dạng chuyển động cơ bản của vật rắn:
chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay. Dao động và sóng cơ. Cuối cùng là giới
thiệu về thuyết tương đối hẹp của Anhxtanh.
Phần Điện học bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Trường tĩnh điện,
khái niện cơ bản điện trường.Định lý O-G. Tính chất của điện thế , hiệu điện thế, Điện
trường đều..

-

Vật dẫn và tụ điện. Tính chất của tụ điện, năng lượng tụ điện...

Các định luật cơ bản về dòng điện. Từ trường các định luật cơ bản và tác
dụng của từ trường lên dòng điện...
Hiện tượng cảm ứng điện từ., Tính chất điện từ của các chất và Dao động và
sóng điện từ.

10. Vật Lý 2


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: PH102



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Phần Nhiệt hoc:Phần nhiệt học bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Các
kiến thức cơ bản về nhiệt động lực học mà nội dung xoay quanh ba định luật: định luật
số không, định luật số 1 và định luật số hai. Các vấn đề về nhiệt độ, áp suất, các hiện
tượng truyền trên cơ sở thuyết động học phân tử
Phần Quang học:Trình bày : Các hiện tượng quang học thể hiện tính chất
sóng của ánh sáng như: giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng. Các hiện tượng thể
hiện tính chất lượng tử của ánh sáng như bức xạ nhiệt, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng
Compton. Phần tính chất lượng tử của ánh sáng bắt đầu từ các định luật về bức xạ nhiệt
để dẫn dắt tới khái niệm lượng tử năng lượng của Planck và sau đó là thuyết photon
của Einstein. Lý thuyết lượng tử của ánh sáng được vận dụng để giải thích một số hiện
tượng quang học điển hình mà lý thuyết sóng không giải thích được.
Vật lý nguyên tử và Hạt nhân: Trình bày cho sinh viên hiểu tính chất sóng
và hạt của ánh sáng. hàm sóng và ý nghĩa thống kê, Phương trình Schrodinger.
+ Giới thiệu quang phổ của nguyên tử hydro. Quang phổ của kim loại
kiềm.....
+ Hạt nhân, các tính chất cơ bản của hạt nhân..
+ Phóng xạ hạt nhân và phản ứng hạt nhân.

11. Pháp luật đại cương


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: LA101



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
-

Nội dung theo đề cương của Viện Đại học Mở Hà Nội

12. Các nguyên lý kinh tế


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: EC101



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và các
cách thức quản lý, sử dụng vốn, quản lý và sử dụng lao động một cách hiệu quả, cách
xác định hiệu quả kinh tế.

13. Quản trị hoc


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: EC102



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong kinh
doanh như: bản chất, đối tượng nghiên cứu, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của quản
trị học. Học phần đi sâu nghiên cứu các chức năng của quản trị như: Quản trị sản xuất
và tác nghiệp, môi trường kinh doanh, quyết định trong kinh doanh, hoạch định chiến
lược, quản trị nguồn nhân lực và một số vấn đề trong quản trị hiện đại như: quản trị sự
thay đổi của một tổ chức, quản trị xung đột, quản trị rủi ro.

14. Tiếng Anh 1


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: EN101



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung theo đề cương của Viện Đại học Mở Hà Nội dành cho khối không
chuyên ngành Ngoại ngữ.

15. Tiếng Anh 2


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: EN102



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung theo đề cương của Viện Đại học Mở Hà Nội dành cho khối không
chuyên ngành Ngoại ngữ.

16. Tiếng Anh 3


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: EN103



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung theo đề cương của Viện Đại học Mở Hà Nội dành cho khối không
chuyên ngành Ngoại ngữ.

17. Tiếng Anh chuyên ngành


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: EN201



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng khái quát chung về các chuyên ngành
trong điện tử, viễn thông. Sinh viên được luyện kỹ năng giao tiếp sử dụng các thuật
ngữ chuyên môn. Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành điện tử, viễn thông, sinh viên
có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh
viên có được phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục
vụ tốt cho các môn chuyên ngành.

18. Tin đại cương


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: SK101



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung theo đề cương của Viện Đại học Mở Hà Nội

7.3.2. Các học phần cơ sở ngành
1. Ngôn ngữ lập trình – Cấu trúc dữ liệu


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET201



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Mục tiêu môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về các kiểu
dữ liệu trừu tượng để tổ chức dữ liệu và thao thác trên dữ liệu.
Nắm được khái niệm kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng, cấu trúc
dữ liệu, độ phức tạp của thuật toán.
Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và dùng các cấu trúc dữ liệu để cài
đặt các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây,
đồ thị
-

Hiểu và cài đặt được các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm

Vận dụng được các kiểu dữ liệu trừu tượng để giải quyết các bài
toán đơn giản trong thực tế.

3. Tín hiệu và điều chế


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET202



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Giới thiệu các kiến thức về phổ của tín hiệu và nhiễu, các đặc trưng của
nguồn tin, đánh giá nguồn tin qua lượng tin, các phương thức mã hoá nguồn và mã hoá
kênh nhằm đảm bảo quá trình truyền tin tối ưu nhất với xác suất sai nhầm ít nhất. Các
phương pháp mã hoá căn bản được giới thiệu và các đặc tính, ưu nhược điểm của từng
loại được so sánh với nhau.

4. Lý thuyết mạch


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET203



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Các khái niệm cơ bản về mạch điện: Mô hình của các phần tử tuyến tính và
không tuyến tính trong mạch điện và các tính chất của nó, trở kháng và dẫn nạp trong
miền tần số ω và trong miền tần số phức ρ, sự phân bố các điểm cực và điểm không
của hàm mạch F(ρ), cấu trúc hình học của mạch điện, các phương pháp chung phân
tích mạch điện: Các định luật Kirchhoff, phương pháp điện áp nút, nguyên lý xếp
chồng, mạch RL, RC, RLC dưới tác động một chiều và xoay chiều. Đồ thị Bode và ứng
dụng của nó để vẽ đặc tuyến tần số biên độ và pha của mạch điện. Lý thuyết bốn cực,
phân tích bốn cực tương hỗ và không tương hỗ, các thông số sóng của bốn cực, ứng
dụng của bốn cực: Bộ lọc LC, bộ lọc tích cực ARC, bộ dao động: Phương trình toán
học của mạch tạo dao động có phản hồi; nguyên lý hoạt động điều kiện tự kích của nó,
tiêu chuẩn ổn định Nyquist và một số ví dụ mạch cụ thể. Tổng hợp mạch hai cực LC,
RC theo phương pháp Foster, Cauer; tổng hợp mạch RLC theo phương pháp Brune.
Môn học lý thuyết mạch trang bị cho sinh viên các kiến thức công cụ cơ bản
để có thể phân tích mạch điện tử bằng tay và trên máy tính để tìm đáp ứng của mạch
điện trong miền thời gian hoặc miền tần số, vẽ đặc tuyến tần số biên độ và pha của đáp
ứng để nhận xét tính chất của mạch điện. Ngoài ra sinh viên còn có thể tổng hợp mạch
hai cực thụ động, là nền tảng để có thể tổng hợp mạch 4 cực thụ động và tích cực.

5. Lý thuyết mạch điện


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET232



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Thiết bị điện và mô hình thiết bị, mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập
điều hòa cùng các phương pháp giải mô hình này như: phương pháp dòng nhánh,
phương pháp dòng vòng và phương pháp thế đỉnh .Biểu diễn đặc tính và các đại lượng
phụ thuộc một thông số, mạch điện ba pha. Mô hình quá độ và phương pháp tính mạch
điện tuyến tính. Các phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến trong các chế độ xác
lập dừng, dao động gần hình sin, phân tích chế độ quá độ trong các mạch điện tuyến
tính và nghiên cứu một mô hình mạch mới – mạch có thông số rải (mô hình đường dây
dài).
Môn học Lý thuyết mạch điện nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về
mô hình mạch của hệ thống thiết bị điện, có khả năng sử dụng công cụ để giải các
mạch điện cơ bản tuyến tính ở chế độ xác lập và chế độ quá độ đồng thời hướng dẫn
sinh viên nghiên cứu mô hình mạch chứa các phần tử phi tuyến của hệ thống thiết bị
điện và mô hình mạch có thông số rải..
Học phần này cơ sở của các học phần điện tử tương tự, điện tử số, truyền thông công
nghiệp, và kỹ thuật đo.

6. Vật liệu và linh kiện điện tử


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET204



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động, đặc
tính, tham số và lĩnh vực sử dụng các loại cấu kiện điện tử để làm nền tảng cho các
môn học chuyên ngành. Môn học gồm 10 chương, bao gồm một số nội dung chính sau:
Giới thiệu chung, Linh kiện thụ động, Cấu kiện bán dẫn rời rạc, Cấu kiện bán dẫn tổ
hợp (IC tuyến tính), Vi mạch số, Cấu kiện quang điện tử, Cấu kiện hiển thị..

7. Trường và sóng điện từ


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET206



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn lý thuyết trường điện từ trình bày các định luật, các nguyên lý cơ bản
của trường điện từ. Nó dẫn ra các quy luật và các tính chất của sóng điện từ truyền lan
trong không gian vô hạn và trong các hệ điện từ định hướng chứa các môi trường vật
dẫn khác nhau, nêu các phương pháp xác định những đại lượng đặc trưng và những
tham số cơ bản của trường và sóng điện từ, của môi trường vật chất và của hệ định
hướng.

8. Kỹ thuật số & Mạch logic


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET207



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

-

Các ý niệm về đại số Boole, các cổng logic

-

Vi mạch số và cách thể hiện cổng lý luận, mạch tổ hợp, mạch tuần
tự

-

Bộ biến đổi ADC và DAC

-

Bộ nhớ bán dẫn.

9. Kỹ thuật mạch


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET208



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về mạch điện tử tương tự
được dùng phổ biến hiện nay, đặc biệt kiến thức và phương pháp phân tích mạch cũng
như kỹ năng tính toán và thiết kế mạch.
Nghiên cứu các mạch điện tử tương tự và tham số cơ bản của chúng bao
gồm mạch điện tử sử dụng bộ khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại dùng transitor
đơn, mạch khuếch đại nhiều tầng, mạch tích hợp tương tự, mạch dao động, mạch cung
cấp nguồn và vấn đề hồi tiếp và ổn định trong các mạch điện tử tương tự. Sinh viên
được cung cấp kiến thức để phân tích, tính toán và thiết kế các loại mạch kể trên.

10. Đo lường điện tử


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

: ET209

Trang bị cho sinh viên các kiến thức: Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, các
phương pháp đo và nguyên lý xây dựng các phương tiện đo các thông số, đặc tính của
tín hiệu và mạch điện tử, kỹ năng thực hành trên các phương tiện đo lường thông dụng.

11. Kỹ thuật vi xử lý


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET210



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học Kỹ thuật vi xử lý cung cấp một cách hệ thống các nội dung của bài
toán phân tích, thiết kế và tổng hợp các hệ xử lý thông minh dựa trên nguyên tắc làm
việc của các bộ vi xử lý 8, 16, 32 bit. Môn học trình bày phương pháp và nguyên tắc tổ
chức phần cứng của hệ vi xử lý chuyên dụng có chức năng xác định và vấn đề xây
dựng và cài đặt phần mềm tối ưu cho các nhiệm vụ thông dụng như thu, phát, xử lý, gia
công chế biến, biến đổi các dạng tín hiệu (Kể cả tín hiệu tương tự). Ngôn ngữ được sử
dụng để thiết kế phần mềm là ngôn ngữ bậc thấp ASSEMBLY - Ngôn ngữ có hiệu lực
nhất trong chức năng kiểm soát tham số thời gian thực và khi vận hành nó có tốc độ
cao nhất so với các ngôn ngữ bậc cao.
-

Phần thí nghiệm thực hành:

+
Đối với hệ 16/32 bit sẽ làm thí nghiệm với các chức năng: Tổ chức
bộ nhớ ROM, RAM theo yêu cầu về dung lượng và vị trí; tổ chức một số ngoại vi
thông dụng; viết chương trình, dịch chương trình và nạp vào ROM hệ vi xử lý;
kiểm tra và chỉnh sửa phần cứng cũng như phần mềm sao cho hoạt động đúng
chức năng.
+
Đối với hệ 8 bit sẽ thực hành trên on-chip họ 80C51 là hệ phổ dụng
hiện nay. Thí nghiệm tiến hành với các chức năng: Tổ chức bộ nhớ ngoại trú; viết
chương trình điều khiển và xử lý một số cấu trúc tín hiệu.
Mục tiêu của học phần kỹ thuật vi xử lý là giúp sinh viên hiểu được khả
năng phong phú của các hệ vi xử lý trong các chức năng điều khiển và xử lý thông tin
từ đó trang bị cho sinh viên lượng kiến thức đủ để sinh viên làm chủ được các công
đoạn thiết kế một hệ vi xử lý có chức năng theo yêu cầu.

12. Lý thuyết điều khiển 1


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET235



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích chất
lượng hệ thống; các nguyên tắc điều khiển cơ bản (truyền thẳng, phản hồi); các phương
pháp thiết kế bộ điều khiển liên tục tuyến tính trong miền tần số và trong miền thời
gian

Môn học trang bị các kiến thức: Đại cương về hệ thống điều khiển, Cơ sở
và mô tả toán học của hệ thống điều khiển, Khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục,
Khảo sát ổn định của hệ thống, Khảo sát chất lượng hệ hống, Tổng hợp hệ thống, Hệ
thống điều khiển xung - số
Thực hành:

13. Thực hành máy tính


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET335

 Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần gồm hai phần chính là các bài thực hành về ngôn ngữ C và lập trình
hướng đối tượng C++. Các bài thực hành được xây dựng để giúp sinh viên nắm
được chức năng cách sử dụng cú pháp của các câu lệnh đã được học trong môn lý
thuyết như:
 Giới thiệu về môi trường lập trình Visual Studio và viết thử một chương trình đơn
giản
 Giới thiệu về các thành phần cần thiết trong một chương trình C++
 Giới thiệu về biến trong chương trình C++ và định dạng biến
 Giới thiệu về cách thực hiện các phép toán trong ngôn ngữ lập trình C++
 Các thao tác nâng cao với biến và tìm hiểu cụ thể hơn về các tính năng của biến
 Giới thiệu về các câu lệnh rẽ nhánh và điều khiển chương trinh.
 Giới thiệu về các kiểu dữ liệu phức hợp trong C++ và cách khai báo biến kiểu dữ
liệu phức hợp
 Giới thiệu vè khai báo và sử dụng pointer và tham chiếu
 Giới thiệu về cách xây dựng các hàm chức năng và sự cần thiết của hàm chức năng
trong C++
 Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng và khái niệm lớp đối tượng
 Phân tích và đưa ra các vấn đề quá tải trong máy tính và trong lập trình các phần
mềm
 Giới thiệu về vấn đề xây dựng các lớp đối tượng thành viên
 Giới thiệu về vấn đề kế thừa trong C++

14. Thực hành điện tử 1


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET302



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung thực tập nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hành điện
tử cơ bản gồm: Các phương pháp tính toán, đo lường các đại lượng điện, điện tử bao
gồm các kỹ năng sử dụng thiết bị đo: đồng hồ vạn năng, máy hiện sóng, máy phát cao

tần, âm tần v.v...Đọc các thông số cơ bản của các linh kiện điện tử như: R, L, C, Điốt,
Transitor, IC, các thao tác lắp, cân chỉnh các cấu kiện điện tử.....

15. Thực hành điện tử II


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET303



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Quy trình thiết kế mạch in trên máy tính, công nghệ làm mạch in trong
phòng thí nghiệm; Thiết kế, lắp ráp, điều chỉnh, đo đạc các mạch điện cơ bản như:
mạch khuếch đại, mạch tạo dao động, mạch tạo xung, các mạch số, nguồn ổn áp, v.v...;
Phương pháp thực hành mô phỏng trên máy tính.

7.3.3. Các học phần chuyên ngành
1. Máy điện và khí cụ điện


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET430



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về máy điện. Sau khi học xong học
phần này sinh viên phải hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện,
khí cụ điện mô hình toán mô tả các quá trình vật lí trong máy điện và các đặc tính chủ
yếu của các loại máy điện. Nắm được phạm vi ứng dụng của các loại máy điện, khí cụ
điện
Giáo trình máy điện Khí cụ điện trình bầy những lý thuyết cơ bản về cấu
tạo, nguyên lý làm việc, các quan hệ điện từ, các đặc tính cũng như các hiện tượng vật
lý xảy ra trong máy điện một chiều, Máy biến áp, Máy điện không đồng bộ, Máy điện
đồng bộ và các khí cụ điện thông dụng

2. Hệ thống cung cấp điện


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET431



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên lý làm việc của hệ thống
phát, truyền tải và phân phối điện năng, tính toán lựa chọn được các phần tử trong hệ
thống phân phối điện. Người học sẽ nắm vững được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của
các phần tử chính trong một hệ thống điện trung và hạ áp.
Khái niệm về hệ thống điện. Các vấn đề kinh tế, kỹ thuật cơ bản của hệ
thống nguồn, truyền tải và phụ tải điện. Hệ thống thiết bị mạng điện trung và hạ áp
(bao gồm cả mạch lực + đo lường, điều khiển, bảo vệ). Tính toán, lựa chọn các thiết bị
điện trung và hạ áp. Phân tích an toàn điện của hệ thống cung cấp điện. Tính toán nối
đất và chống sét. Phân tích chất lượng điện năng.

3. Kỹ thuật phần mềm ứng dụng


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET410



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung của môn học giúp sinh viên:

 Nắm được các khái niệm cơ bản và các bước trong chu trình phát triển phát
triển phần mềm.
 Hiểu và vận dụng được các công cụ, kỹ thuật quản trị dự án, phân tích, thiết kế
cho phương pháp phát triển hướng đối tượng.
 Hiểu được nguyên tắc và các bước để thiết kế cơ sở dữ liệu cho phần mềm.

4. Điều khiển logic mờ


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET432



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

5. Truyền động điện


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET433



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quá trình biến đổi
điện năng thành cơ năng xảy ra trong mạch lực của hệ thống Bộ biến đổi điện động cơ điện. Người học sẽ nắm vững được nguyên lý sinh mô men điện từ,
cách xây dựng các đặc tính và các phương pháp thông dụng để điều chỉnh mô
men và tốc độ của động cơ điện (trong hệ thống) trong các chế độ làm việc khác
nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của cơ cấu máy móc công nghiệp.
Môn học nghiên cứu về :Những vấn đề chung về động lực học truyền
động điện. Các đặc tính và vấn đề điều chỉnh tốc độ của hệ thống: Chỉnh lưu
điều khiển - Động cơ một chiều kích từ độc lập. Các đặc tính và vấn đề điều
chỉnh tốc độ của hệ thống: Biến tần nguồn áp - Động cơ không đồng bộ. Các đặc
tính và vấn đề điều chỉnh tốc độ của hệ thống: Biến tần nguồn áp - Động cơ
đồng bộ. Chọn công suất động cơ truyền động.
-

6. Điều khiển quá trình


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET434



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

7. Mạng máy tính


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET407



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học cho phép sinh viên có những kiến thức cơ bản về mạng máy tính
và Inteternet. Môn này khảo sát các đặc tính và cơ chế của mạng từ lớp liên kết (Link
Layer) đến lớp ứng dụng (Application Layer) không chỉ định tính mà còn định lượng.
Qua môn học này, sinh viên sẽ được làm quen với các kỹ thuật đa truy nhập được sử
dụng trong mạng LAN, các phương pháp kết nối mạng LAN, khái niệm về giao thức,
các giao thức cơ sở cho mạng Internet như IP, các giao thức định đường, UDP và TCP
.v.v.
8. Điện tử công suất


Số tín chỉ

: 3 tín chỉ



Mã học phần

: ET408



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Giới thiệu tổng quan về điện tử công suất bao gồm các đối tượng, ứng dụng
của lĩnh vực điện tử công suất; hình dạng, cấu tạo các linh kiện công suất; các đặc tính
của linh kiện công suất; các thông số cơ bản trong điện tử công suất; phân tích các
mạch cơ bản của bộ chỉnh lưu; phân tích các mạch chỉnh lưu không điều khiển và
chỉnh lưu có điều khiển; phân tích các mạch chỉnh lưu bán phần và chỉnh lưu toàn
phần; phân tích các mạch chỉnh lưu một pha và chỉnh lưu ba pha; phân tích các mạch
biến đổi điện áp một chiều; phân tích các mạch biến đổi điện áp xoay chiều; phân tích
các phương pháp nghịch lưu; phân tích biến tần gián tiếp và biến tần trực tiếp; thiết kế
chọn lựa linh kiện công suất; ứng dụng cụ thể của điện tử công suất.

9. Lập trình PLC


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET435



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học trang bị các kiến thức: Cơ sở toán học về đại số logic, tổng hợp
mạch logic tổ hợp và mạch logic tuần tự. Giới thiệu về PLC, cấu tạo, hoạt động, các
chức năng. Các ngôn ngữ lập trình của PLC: LD, STL, FB, SFC, chuẩn IEC 61131.
Phương pháp tiếp cận một cách hệ thống trong quá trình thiết kế hệ tự động hóa dùng
PLC. Các thiết bị trong hệ thống điều khiển logic, tính toán, lựa chọn và ghép nối PLC
với các thiết bị khác trong hệ thống tự động hóa. Các kỹ thuật xây dựng chương trình
điều khiển, các phương pháp lập trình cho PLC. Một số hệ thống điều khiển tiêu biểu
dùng PLC.

10. Kỹ thuật cảm biến


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET412



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Giới thiệu các loại cảm biến đo lường các giá trị vật lý cơ bản không điện,
như lực, khối lượng, khoảng cách, vận tốc, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, cường độ ánh
sáng, lưu tốc, nồng độ, ion hóa, đô nhớt ….
Tự chọn theo định hướng

Hướng 1: Điều khiển tự động

11. Lý thuyết điều khiển 2


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET4531



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về logic mờ, điều khiển mờ, phương
thức tổng hợp bộ điều khiển mờ. Khái niệm về mạng nơ rôn, cấu trúc mạng nơ rôn,
cách huấn luyện mạng nơ rôn, các giải thuật học của mạng nơ rôn từ đó thiết kế hệ
thống điều khiển dùng mạng nơ rôn. Ngoài ra môn học còn cung cấp các khái niệm cơ
bản và phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển dùng bộ điều khiển tối ưu.

12. Hệ thống điều khiển số


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET4631



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hệ thống điều khiển số, Mô tả
toán học hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển số, ...
- Môn học cung cấp các kiến thức về biến đổi z, mô hình hoá hệ thống điều khiển số,
phân tích tính ổn định của hệ thống điều khiển số, phân tích chất lượng của hệ thống
điều khiền số, thiết kế hệ thống điều khiển số.

13. Hệ thống nhúng


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET4602



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Khái niệm hệ nhúng, vi xử lý dùng trong hệ nhúng, bộ nhớ dùng trong hệ
nhúng, thiết bị ngoại vi và ghép nối thiết bị ngoại vi, hệ điều hành thời gian thực.

Hướng 2: IOT

14. Thiết kê thiết bị đo


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET4532


-

Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về đo lường Điện – Điện tử, các loại cơ cấu chỉ
thị, thiết kế thiết bị đo các đại lượng như: điện áp, dòng điện, điện trở, điện
dung, điện cảm, tần số, góc pha, công suất.

15. Mạng cảm biến


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET4632


-

Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về mạng cảm biến không dây.
Thông qua môn học này, học viên sẽ nắm bắt được các các kiến thức cơ bản về
các thành phần, cấu trúc cơ bản của mạng không dây, các kỹ thuật truyền dẫn
không dây, các giao thức điều khiển trong mạng không dây.
Dựa trên kiến thức học được, học viên được hướng dẫn để tìm hiểu sâu về
những phần tử mạng, sự khác biệt giữa truyền thông truyền thống và mạng cảm
biển, đặc biệt trong vấn đề về định tuyến.

-

16. Xử lý số tín hiệu


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET205



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức biến đổi Laplace, biến đổi Z, biểu
diễn hệ thống và tín hiệu trong miền tần số liên tục, miền tần số rời rạc, tính ổn định
của hệ thống, thiết kế các bộ lọc FIR, IIR.
Trang bị các kiến thức cơ bản về xử lý số tín hiệu, trên cơ sở đó sinh viên có
thể tự mình sử dụng các chương trình Mathlab và sử dụng các hệ DSP như: TMS 320,
C60000X, … và tự tham khảo được tài liệu liên quan.
Thực hành

16. Đồ án 1
 Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET330



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần học trước: ET202 Tín hiệu và điều chế, ET203 Lý thuyết mạch,
ET232 Lý thuyết mạch điện , ET204 Vật liệu và linh kiện điện tử, ET207 Kỹ thuật số
và mạch logic, ET208 Kỹ thuật mạch, ET209 Đo lường điện tử, ET210 Kỹ thuật vi xử
lý, ET235 Lý thuyết điều khiển 1.

Môn học cung cấp cho học sinh các kiến thức về thiết kế các thiết bị điện
tử, tự động công suất nhỏ. Mỗi sinh viên được nhận đề tài riêng cho mình về các lĩnh
vực mạch khuếch đại, mạch nguồn, mạch số, mạch chỉnh lưu …, theo sự hướng dẫn
của giảng viên sinh viên tự thiết kế được một thiết bị hoàn chỉnh.
Sinh viên có nhiệm vụ tính toán thiết kế, mô phỏng thiết kế theo yêu cầu của giáo viên

17. Đồ án 2


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET331



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần học trước: ET210 Kỹ thuật vi xử lý, ET430 Máy điện và khí cụ
điện, ET433 Truyền động điện, ET408 Điện tử công suất, ET435 Lập trình PLC.
Môn học cung cấp cho học sinh các kiến thức về thiết kế các thiết bị điện
tử, tự động công suất lớn. Mỗi sinh viên được nhận đề tài riêng cho mình về các lĩnh
vực máy điện, truyền động điện, điện tử công suất, hệ thống cung cấp điện ứng dụng
các kỹ thuật đo và kỹ thuật điều khiển để tự thiết kế xây dựng một sản phẩm cụ thể
theo sự hướng dẫn, gợi ý của giáo viên hướng dẫn.
Sinh viên có nhiệm vụ tính toán thiết kế, mô phỏng thiết kế theo yêu cầu của giáo viên.

18. Thực hành nghề nghiệp


Số tín chỉ

: 2 tín chỉ



Mã học phần

: ET332



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Tùy theo vị trí và nhiệm vụ thực hành, mà môn học cung cấp cho học sinh
các kiến thức về chế tạo, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị riêng biệt và hệ thống tự
động điều khiển công nghiệp.

19. Thực tập tốt nghiệp


Số tín chỉ

: 5 tín chỉ



Mã học phần

: ET421



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp dự kiến, giảng viên hướng dẫn đưa
ra các định hướng nghiên cứu để sinh viên lựa chọn và tiến hành thực tập tại các công
ty, cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm … hoạt động lĩnh vực liên quan
đến chuyên ngành. Sinh viên sẽ nghiên cứu những nội dung cụ thể dựa theo định
hướng đã chọn do các cơ sở hoặc giảng viên giao cho trong thời gian làm thực tập.

20. Đồ án tốt nghiệp


Số tín chỉ

: 9 tín chỉ



Mã học phần

: ET422



Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Với mục tiêu được đặt ra cho sinh viên trong học phần Đồ án tốt nghiệp
gồm hai phần cụ thể: Khả năng làm việc kỹ thuật và phát triển các kỹ năng mềm.
Hướng đề tài cụ thể do giảng viên hướng dẫn và sinh viên cùng nhau lựa chọn thống
nhất. Đề tài phải đi vào vấn đề cụ thể của kỹ thuật, càng chi tiết càng tốt. Các khía cạnh
khác của đề tài cũng phải được đề cập, từ đó lường được các tác động. Sinh viên được
khuyến khích mở rộng theo hướng đã chọn và đi sâu vào ít nhất một phần nào đó. Sinh
viên được khuyến khích tự tìm tài liệu, tìm hiểu các kết quả mới nhất đã đạt được bởi
các tác giả khác công bố và từ đó sáng tạo ra cái của riêng mình.

7.3. Đề cương chi tiết các học phần (Xem chi tiết tại phụ lục 01)
8. Hướng dẫn thực hiện
Thực hiện theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Viện
Đại học Mở Hà Nội về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

VIỆN TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

