
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ - BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Thông tin

Đào tạo kỹ sư Điều khiển & Tự động hóa làm việc trong các công

ty trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các tổ chức chính

phủ và phi chính phủ; có khả năng tiếp tục học tập hoặc nghiên

cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực tự động hóa.

NGÀNH KỸ 

THUẬT ĐIỀU  

KHIỂN & TĐH

NGÀNH KỸ 

THUẬT CƠ

ĐIỆN TỬ

Đào tạo kỹ sư Cơ điện tử trong các công ty công nghiệp,

thương mại, dịch vụ, đào tạo; các tổ chức chính phủ và phi

chính phủ; có khả năng tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu nâng

cao trình độ trong lĩnh vực cơ điện tử.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ - BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA
Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG  HÓA 
( MÃ NGÀNH: 7520216)

Websites: https://cet.ctu.edu.vn/tdh Hotline: 0918755755 (Thầy Dũng)

Bộ môn Tự động hóa là bộ môn có 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 Tự động

hóa có sứ mạng đào tạo KỸ SƯ ngành: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA và KỸ

THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2020 là: 200

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

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Điểm xét tuyển năm 2019: 16.0

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đào tạo kỹ sư có khả năng phân tích, đánh giá, bảo
trì; tư vấn, nghiên cứu  thiết kế  chế tạo, phát triển các hệ thống điều khiển thông minh
hoặc các thành phần điều khiển giảm sát, thu thập dữ liệu (SCADA, IoTs) dựa trên các công
cụ/thiết bị hiện đại; tích hợp các thiết bị điện-điện tử, điện công nghiệp và điều khiển tự động
trong các dây chuyền sản xuất tự động ở các nhà máy xí nghiệp.
- Ngành học sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, các kỹ năng mềm
cốt lõi để giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật điều khiển, tự động hóa và tin học
như: kỹ thuật lập trình (lập trình nhúng/vi điều khiển/PLC/smartphone), điều khiển thông minh
với sự tích hợp của trí tuệ nhân tạo (cho các đối tượng như robot, dây chuyền sản xuất tự động),
hệ thống cảm biến và thu thập dữ liệu (ví dụ: mạng công nghiệp, hệ thống IoTs), cơ cấu chấp
hành (ví dụ: động cơ, khí nén, thủy lực), kỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa học, …

Mục tiêu đào tạo:

CƠ SỞ VẬT CHẤT
+ 4 phòng thí nghiệm: PTN Kỹ thuật Điều khiển, 
Cơ điện tử, Đo lường cảm biến, Hệ thống 
thông minh
+ 2 phòng thực hành: PTH Tự động hóa và 
Quản lý năng lượng, Tay nghề Cơ điện tử - Tự 
động hóa
+ Không gian sáng chế

Trong quá trình học tập, sinh viên
sẽ được tham gia các hoạt động:
• Nghiên cứu khoa học trong

sinh viên và các cuộc thi khởi
nghiệp

• Dự các hội thảo khoa học
• Tham quan doanh nghiệp, nhà

máy, xí nghiệp
• Trao đổi học thuật ngắn hạn

với các trường đại học ngoài
nước (Nhật, Hàn, Đài Loan)

• Các hoạt động xã hội do Đoàn
Thanh niên tổ chức.

Hoạt động chuyên môn:

Vị trí việc làm:
• Kỹ sư thiết kế, tư vấn kỹ thuật, nghiên cứu phát

triển hệ thống điều khiển tự động
• Kỹ sư quản lý, vận hành, bảo trì, triển khai, bán

hàng các dây chuyền sản xuất tự động
Nơi làm việc:
• Công ty/doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh/sử

dụng các thiết bị/hệ thống tự động hóa
• Khu chế xuất/khu công nghiệp
• Các viện/trường/trung tâm nghiên cứu, cơ quan

nhà nước (Sở Công thương, Sở KH&CN)
• Công ty khởi nghiệp
• Xuất khẩu lao động ở Nhật/Hàn/Đài Loan
Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp: 94.1%

Cơ hội việc làm:

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

