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Đại học duy nhất đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông và Kỹ thuật

Máy tính tại Đồng bằng sông Cửu Long với kinh nghiệm gần 30 năm.

 Ngành học này kết hợp kiến thức về Điện tử và CNTT. Người học được trang bị kiến
thức về kỹ thuật Điện tử và thiết kế vi mạch điện tử, thiết kế và lập trình hệ thống
nhúng như điện thoại thông minh, máy tính bảng.

 Có năng lực thiết kế và tích hợp các hệ máy tính phục vụ nhu cầu điều khiển và giám
sát các quy trình sản xuất trong công nghiệp; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tiếp
cận các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại.

Mục tiêu đào tạo

- Kỹ sư nghiên cứu, thiết kế tại các doanh
nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị
điện tử, máy tính, tự động hóa.

- Kỹ sư phụ trách và quản lý về kỹ thuật điện
tử, máy tính tại các nhà máy.

- Kỹ sư vận hành, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa
thiết bị điện tử, máy tính.

- Kỹ sư tư vấn trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử
ứng dụng, kỹ thuật máy tính.

- Chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
cung cấp giải pháp kỹ thuật, sản phẩm thuộc
lĩnh vực điện tử, máy tính, tự động hóa.

- Nghiên cứu viên, giảng viên tại các trường
đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo về lĩnh
vực điện tử, máy tính.

Tổ hợp xét tuyển:

TOÁN - LÝ – HÓA (A00)
TOÁN - LÝ - TIẾNG ANH (A01)

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Điểm xét tuyển năm 2019: 15

- Công ty chuyên về thiết kế, chế tạo thiết
bị điện tử, máy tính, tự động hóa và công
ty chuyên về lập trình hệ thống nhúng.

- Nhà máy, xí nghiệp sản xuất nơi có sử
dụng máy móc, thiết bị tự động hóa.

- Doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh
doanh thiết bị điện tử, máy tính trong
nước và nước ngoài.

- Cơ quan Nhà nước có liên quan đến lĩnh
vực điện tử, máy tính.

- Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, …
đào tạo về kỹ thuật điện tử, máy tính.

Kỹ sư, kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản.

 Tỷ lệ SV có việc làm (2019): 95,56%

Vị trí việc làm Nơi làm việc

Hotline: 0919725472 (Thầy Hữu Danh)
Video: https://vimeo.com/392923482 

hoặc QR code




