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Thông tin

Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy đào tạo Kỹ sư Cơ khí có

khả năng tính toán, thiết kế chi tiết máy và thiết bị cơ khí bằng

phần mềm chuyên ngành, khả năng gia công cơ khí bằng máy

gia công thông thường và máy tự động hiện đại (máy CNC), và

khả năng lập trình điều khiển thiết bị cơ khí hoạt động một

cách tự động.

CHUYÊN NGÀNH 
CƠ KHÍ 

CHẾ TẠO MÁY

CHUYÊN NGÀNH 
CƠ KHÍ Ô TÔ

Chuyên ngành Cơ khí Ô tô đào tạo Kỹ sư Cơ khí có khả năng

thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, gia công

các thiết bị cơ khí phục vụ giao thông, công nghiệp ô tô, xe

máy, tàu thuyền và các ngành công nghiệp dịch vụ khác liên

quan lĩnh vực cơ khí ô tô
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Bộ môn Kỹ thuật Cơ Khí là bộ môn có truyền thống lâu đời của trường Đại học Cần Thơ;
với lực lượng giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao; cơ sở vật chất – phòng thí
nghiệm được trang bị hiện đại. Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí có sứ mạng đào tạo KỸ SƯ ngành KỸ
THUẬT CƠ KHÍ, với 2 chuyên ngành , tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2020 là: 240.

1. Tổ hợp xét tuyển:
TOÁN - LÝ - HÓA
TOÁN - LÝ - TIẾNG ANH

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 240
3. Thời gian đào tạo: 4,5 năm
4. Điểm xét tuyển năm 2019: 18.75

Sinh viên sẽ được học các kiến thức về nền tảng trong lĩnh vực cơ khí như: thiết kế và chế tạo
các bộ phận máy móc cơ khí, kỹ thuật gia công cơ khí, kỹ thuật nhiệt lạnh, đồng thời sinh viên sẽ
được học các kiến thức chuyên sâu của từng chuyên ngành như công nghệ chế tạo máy, công
nghệ CAD/CAM/CNC, lập trình điều khiển, robot, cơ khí động lực và ô tô, thiết kế khuôn mẫu và
các kiến thức liên quan khác. Sinh viên được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải
quyết vấn đề, thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Sinh viên được đào tạo để có khả năng sử
dụng ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm cần thiết để giải quyết bài toán kỹ thuật.

Mục tiêu đào tạo:

CƠ SỞ VẬT CHẤT
+ 7 phòng thí nghiệm/phòng thực hành: Máy 
và Thiết bị chế biến lương thực và thực phẩm; 
Động lực học và điều khiển; Bơm, Quạt, Máy 
nén và Máy nông nghiệp; CAD/CAM/CNC; Kỹ 
thuật nhiệt; Ô tô và Máy kéo; Vật liệu và Cơ sở 
thiết kế máy; và 1 Xưởng thiết bị trường học

- Kỹ sư nghiên cứu, thiết kế tại các doanh
nghiệp, công ty sản xuất thiết bị công
nghiệp phục vụ cho các ngành sản xuất.

- Kỹ sư chuyên trách về gia công chi tiết
cơ khí và thiết bị cơ khí.

- Kỹ sư bán hàng cho các doanh nghiệp,
công ty cung cấp ô tô, thiết bị cơ khí
cho cá nhân, nhà máy, xí nghiệp sản
xuất.

- Kỹ sư tư vấn giải pháp thiết bị cơ khí.
- Kỹ sư bảo trì và bảo dưỡng ô tô, thiết bị

cơ khí cho nhà máy, xí nghiệp sản xuất.
- Giảng viên trong các trường đại học,

cao đẳng và trung cấp nghề trong lĩnh
vực cơ khí.

Vị trí việc làm:

 Công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết
kế và chế tạo chi tiết máy và thiết bị cơ
khí.

 Công ty, doanh nghiệp cung cấp thiết bị
cơ khí, ô tô, xe gắn máy.

 Tất cả các nhà máy và xưởng sản xuất
có sử dụng thiết bị cơ khí và tự động.

 Trường đại học, cao đẳng và trung cấp
có đào tạo về lĩnh vực cơ khí.

 Cơ quan nhà nước có liên quan đến lĩnh
vực cơ khí: Sở Công thương, Sở Khoa
học công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát
triển nông thôn.

 Đi làm việc ở nước ngoài (diện Kỹ sư và
kỹ thuật viên).

Nơi làm việc:

https://cet.ctu.edu.vn/ktck

