
BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO 

(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên) 

1. Tên nghề:   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  

2. Mã nghề:   5520205 

3. Trình độ đào tạo:   Trình độ trung cấp   

4. Hình thức đào tạo:  Chính quy  

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Phải học thêm phần văn hóa bổ trợ theo quy định hiện hành) 

6. Thời gian đào tạo:   2 năm (24 tháng); 4 học kỳ 

7. Mục tiêu đào tạo:  

 

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ Trung cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn 

và năng lực thực hành các công việc của nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng, có khả 

năng làm việc và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình 

huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện 

cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng: 

 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  1.860  giờ; tương đương: 80 tín chỉ; 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ (tương đương: 11 tín chỉ); chiếm: 14 % của khóa học; 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1605 giờ (tương đương: 69 tín chỉ); chiếm: 86 % của khóa học; 

- Khối lượng các giờ lý thuyết: 590 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1270 giờ. 

 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: Thể hiện tại các 

môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

Bậc 4 

(Trình 

độ 

trung 

cấp) 

Kiến thức cơ bản: 

+ Có hiểu biết một số 

kiến thức phổ thông về 

chủ nghĩa Mác - Lê nin; 

tư tưởng Hồ Chí Minh; 

+ Hiểu biết Hiến pháp, 

Pháp luật, quyền và 

nghĩa vụ của người công 

dân nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Có kiến thức về giao 

tiếp cơ bản và giao tiếp 

khách hàng, kỹ năng tin 

học và văn phòng. 

            

Kỹ năng nhận biết 

+ Vận dụng được chủ 

trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; 

+ Soạn thảo được vẳn bản 

và kiến thức tin học văn 

phòng; 

+ Nghe, nói, đọc viết của 

ngôn ngữ tiếng Anh cơ 

bản; 

 

 

 

 

+ Hiểu biết Hiến pháp, 

Pháp luật, quyền và 

nghĩa vụ của người công 

dân nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Có hiểu biết về đường 

lối phát triển kinh tế của 

Đảng, thành tựu và định 

hướng phát triển của 

ngành Điện tử CN; 

+ Hiểu biết về truyền 

thống tốt đẹp của giai 

cấp công nhân VN; 

+ Trung thành với sự 

nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN, thực hiện đầy đủ 

trách nhiệm, nghĩa vụ 

của người công dân; 

sống và làm việc theo 

Hiến pháp và Pháp luật. 

- Tin học 

- Ngoại ngữ  

(Tiếng anh) 

- Chính trị 

- Pháp luật  

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục quốc 

phòng-an ninh 

255/11 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung cấp 

 

Kiến thức cơ sở 

+ Hiểu và phân tích được 

quy trình: lắp đặt, vận hành 

các hệ thống máy lạnh 

công nghiệp, thương 

nghiệp, dân dụng an toàn, 

Kỹ năng sử dụng 

+ Kiểm tra được chất lượng 

hệ thống thiết bị, thiết bị, 

nguyên vật liệu chuyên ngành 

đầu vào; 

 

 

+ Có đạo đức, lương tâm 

nghề nghiệp, tác phong 

công nghiệp, ý thức kỷ 

luật, yêu nghề; có kiến 

thức bảo vệ môi trường, 

 

- An toàn lao động 

- Cơ sở kỹ thuật điện 

- Cơ sở kỹ thuật nhiệt - 

lạnh và điều hoà không 

khí 

570/28 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: Thể hiện tại các 

môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt 

năng suất; 

+ Hiểu và phân tích được 

quy trình: lắp đặt, vận hành 

các hệ thống điều hòa 

không khí trung tâm, cục 

bộ an toàn, đúng yêu cầu 

kỹ thuật, đạt năng suất; 

+ Hiểu và phân tích được 

quy trình: bảo trì, bảo 

dưỡng các hệ thống lạnh 

an toàn, đúng yêu cầu kỹ 

thuật, đạt năng suất. 

 

 

+ Sửa chữa được các hư hỏng 

về điện, lạnh trong các các hệ 

thống lạnh; 

+ Sửa chữa được các hư hỏng 

thông thường về điều khiển 

điện tử trong hệ thống lạnh; 

+ Sử dụng được các dụng cụ, 

máy móc chính trong nghề; 

 

cộng đồng của một công 

dân sống trong xã hội 

công nghiệp;  

+ Có phương pháp làm 

việc khoa học, chuyên 

nghiệp, tư duy logic sáng 

tạo. Biết phân tích và 

giải quyết các vấn đề 

mới trong ngành, đúc kết 

kinh nghiệm để hình 

thành kỹ năng sáng tạo; 

- Vẽ kỹ thuật 

- Cơ kỹ thuật 

- Trang bị điện  

- Vật liệu điện lạnh 

- Máy điện 

- Điện tử cơ bản  

- Thực tập nguội  

- Thực tập hàn 

 

 

Kiến thức chuyên môn 

+ Phân tích được các hư 

hỏng về điện lạnh trong 

các hệ thống máy lạnh và 

điều hòa không khí. 

+ Phân tích được các hư 

hỏng thông thường về điều 

khiển điện tử trong 

các hệ thống lạnh;  

+ Đọc, hiểu, cập nhật, ứng 

dụng được các tài liệu kỹ 

thuật liên quan đến nghề;  

Kỹ năng đánh giá, nhận 

xét và phản hồi 

+ Có khả năng làm việc độc 

lập và tổ chức làm việc theo 

nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ 

thuật, công nghệ vào công 

việc;  

+ Giao tiếp tốt, phân tích 

được tình hình thị trường các 

sản phẩm Điện - Lạnh; định 

hướng được hoạt động của 

bản thân và tổ, nhóm; 

  

+ Có ý thức học tập, rèn 

luyện để nâng cao trình 

độ chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp cũng như 

nâng cao thương hiệu và 

chất lượng của đơn vị; 

+ Chịu trách nhiệm đánh 

giá kết quả thực hiện và 

 

- Đo lường Điện -Lạnh 

- Lạnh cơ bản 

-  Hệ thống máy lạnh 

dân dụng và thương 

nghiệp 

- Hệ thống máy lạnh 

công nghiệp 

- Điện tử chuyên ngành 

- Tính toán, thiết kế lắp 

đặt hệ thống máy lạnh 

- Hệ thống điều hoà 

1035/41 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: Thể hiện tại các 

môn học, mô đun, 

học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

+ Am hiểu các dụng cụ, 

máy móc chính được sử 

dụng trong nghề;  

+ Tính toán phụ tải lạnh, 

chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ 

được hệ thống điện-lạnh 

của máy lạnh, điều hòa 

không khí có năng suất 

lạnh nhỏ. 

 + Ứng dụng được các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật, công 

nghệ vào công việc thực 

tiễn của nghề. 

 

+ Tự học tập có phương pháp: 

Tra cứu, đọc, nghiên cứu và 

rút ra kiến thức cần có 

+ Có khả năng làm việc 

theo nhóm, sáng tạo, có tác 

phong công nghiệp, tuân 

thủ nghiêm ngặt quy trình, 

quy phạm và kỷ luật lao 

động; 

+ Có khả năng giao tiếp với 

khách hàng để hướng dẫn, 

mô tả các thông tin về sản 

phẩm, thiết bị liên quan đến 

nghề. 

 

chất lượng công việc của 

bản thân, các thành viên 

trong nhóm trước lãnh 

đạo cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; 

+ Sáng tạo trong việc 

tiếp cận, triển khai công 

nghệ mới nhằm nâng cao 

năng suất và chất lượng 

sản phẩm; 

+ Tuân thủ các quy định  

an toàn lao động và kỷ 

luật  trong sản xuất. 

 

không khí cục bộ 

- Hệ thống điều hoà 

không khí trung tâm 

- Thực tập tốt nghiệp 

- Tính toán, thiết kế lắp 

đặt sơ bộ hệ thống điều 

hoà không khí 

- Điện tử công suất 

- Kỹ thuật số 

- Chuyên đề máy lạnh 

- Chuyên đề điều hòa 

không khí  

- Thực tập tốt nghiệp 

 

     9. Vị  trí việc  làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc tại các vị trí sau: 

- Làm các công việc kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), quản lý, điều hành sản xuất tại các cơ sở thiết kế và sản xuất 

thiết bị điện lạnh; 

- Làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp với vai trò: Nhân viên thiết kế, lắp đặt, vận hành, quản lý kỹ thuật thiết bị điện lạnh; 

- Có thể tự mở cơ sở tư vấn thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực điện lạnh. 



10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

 - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp thu và triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới 

của ngành; 

- Có khả năng liên thông lên các bậc học cao hơn cùng chuyên ngành được đào tạo; 

- Có khả năng hội nhập quốc tế. 

           

                                                                                                                                                       Hiệu trưởng 

                                                                                                                                                                    

 

 

  

                        Nguyễn Khắc Ngọc 
 


