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Thông tin

Chuyên ngành Quản lý công nghiệp đào tạo kỹ sư có năng

lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức

khỏe tốt sẵn sàng làm việc trong các cơ sở giáo dục, công

nghiệp, thương mại và dịch vụ..
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Chuyên ngành Quản lý công nghiệp trang bị cho người

học các kiến thức cơ sở vững vàng, có khả năng giải

quyết các vấn đề kinh tế, kỹ thuật, có khả năng phát triển

nghiên cứu về chuyên ngành quản lý công nghiệp, đáp

ứng nhu cầu lao động có trình độ quản lý của đất nước.
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Bộ môn Quản lý công nghiệp trực thuộc Khoa Công Nghệ - 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 Quản lý công nghiệp có sứ mạng đào tạo KỸ SƯ ngành:
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2020 là: 120

1. Tổ hợp xét tuyển:
TOÁN - LÝ - HÓA (A00)
TOÁN - LÝ - TIẾNG ANH (A01)
TOÁN - VĂN - TIẾNG ANH (D01)

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 120
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Điểm xét tuyển năm 2019: 18

Sinh viên sẽ được học các kiến thức về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ như quản lý sản xuất và tồn
kho, quản lý chuỗi cung ứng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm,…; Tối ưu hóa và mô phỏng,
Thiết kế và tái thiết kế (mặt bằng, tinh gọn hệ thống),..; Điều độ sản xuất, bảo trì hệ thống, đo
lường lao động, quản lý và kiểm soát chất lượng; những kiến thức về quản lý dự án, quản lý nhân
sự,…; và các kiến thức liên quan..

Chuyên ngành Quản lý công nghiệp đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính
trị, đạo đức và sức khỏe tốt sẵn sàng làm việc trong các cơ sở giáo dục, công nghiệp, thương mại
và dịch vụ.

Mục tiêu đào tạo:

CƠ SỞ VẬT CHẤT
+ Phòng máy tính (Tầng 4, Khoa Công Nghệ):
Thực tập cơ bản
+ Phòng thí nghiệm Mô phỏng và tối ưu hoá
(Tầng trệt, Khoa Công Nghệ): Thực tập chuyên
ngành và Nghiên cứu khoa học

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được
tham gia các hoạt động chuyên môn &
hoạt động xã hội như:
+ Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia

báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học.
+ Tham quan các nhà máy, xưởng sản xuất
thực tế tại ĐBSCL, TPHCM.
+ Cơ hội tham gia các giải thưởng hấp dẫn
như Holcim Prize, NI Innovation Design
Competition for Young Entrepreneurs,
EPICS - Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng
Tham gia trong đổi học thuật với các
trường trong và ngoài nước như Thái Lan,
Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia…
+ Các hoạt động xã hội do Đoàn Thanh
niên tổ chức.

Hoạt động chuyên môn:

Vị trí việc làm:
• Nghiên cứu viên, Giảng viên
• Kỹ sư kế hoạch, Kỹ sư quản lý kho
• Kỹ sư bảo trì, Giám sát sản xuất
• Kỹ sư kiểm soát/quản lý chất lượng dây

chuyền sản xuất
• Kỹ sư Kaizen, Cải tiến liên tục
• Quản lý nhân sự, Quản lý dự án
• Nơi làm việc:
• Trường ĐH, cao đẳng, Viện nghiên cứu
• Sở KHCN, Sở công thương, Ban quản lý

khu công nghiệp
• Doanh nghiệp trong các lĩnh vực thực

phẩm, may mặc, điện tử, dầu khí.
• Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp
98.97%

Cơ hội việc làm:


