
 
 
 

 
 

 

Khoa Công Nghệ   -  Đại Học Cần Thơ tuyển sinh và đào 
tạo  15 ngành và chuyên ngành kỹ thuật  bậc đại học , 
danh hiệu “Kỹ sư” 

 Nội dung  đào tạo 
      Trang bị  cho sịnh vịê n kịê n thứ́c, kỹ  na ng trong quản lỹ́ và địều 
hành các hê   tho ng co ng nghịê  p thêo hứớng rút ngán thờị gịan sản 
xua t, ta ng na ng sua t, to ị ứu hóa chị phí và na ng cao na ng lứ c ca nh 
tranh, La  p kê  hoa ch, dứ  báo, kịê m soát cha t lứơ ng và quản lỹ́ cha t 
lứơ ng toàn dịê  n, quản lỹ́ dứ  án, quản lỹ́ bảo trì và quản lỹ́ hàng tòn 
kho. Có khả na ng quan sát, pha n tích, to ng hơ p và thịê t kê  hê   tho ng 
co ng nghịê  p, đêm la ị hịê  u quả kịnh tê  cao trong quá trình SXCN.  

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
- Gịảng vịê n ở các trứờng ĐH, CĐ 
- Cán bo   quản lỹ́ và địều hành các hê   tho ng sản xua t co ng nghịê  p và 
dị ch vu  ở nhà máỹ, pha n xứởng, co ng tỹ dị ch vu . 
- Cán bo   quản lỹ́ và la  p kê  hoa ch SX, bảo trì hê   tho ng co ng nghịê  p, 
thịê t kê  sản pha m 
- Sở Co ng nghịê  p, Sở Co ng thứơng, Sở KH&CN; Vịê  n nghịê n cứ́u; 
co ng tỹ sản xua t/dị ch vu  các sản pha m da n du ng và co ng nghịê  p. 

 Nội dung  đào tạo 
     Chuỹê n ngành Cơ khí chê  ta o máỹ cung ca p kịê n thứ́c và kỹ  na ng 
lịê n quan đê n kỹ  thua  t thịê t kê , chê  ta o, sản xua t chị tịê t máỹ, trang 
thịê t bị  co ng nghê  , gịa co ng tứ  đo  ng trê n máỹ CNC và chê  ta o cơ khí, 
hịê u ro  phứơng pháp và thứ c hịê  n đứơ c vịê  c thịê t kê , to  chứ́c va  n 
hành khaị thác các máỹ móc trong nhà máỹ sản xua t cơ khí. 
     Chuỹê n ngành Cơ khí Chê  bịê n trang bị  sịnh vịê n kịê n thứ́c về quị 
trình sản xua t, thịê t bị  và chê  bịê n lứơng thứ c - thứ c pha m, kỹ  thua  t 
thịê t kê , chê  ta o các thịê t bị , các hê   tho ng nhịê  t-la nh, hê   tho ng xaỹ 
xát lứơng thứ c; khả na ng thịê t kê , to  chứ́c và va  n hành và bảo 
dứơ ng thịê t bị  trong nhà máỹ chê  bịê n lứơng thứ c – thứ c pha m. 
    Chuỹê n ngành Cơ khí gịao tho ng cung ca p kịê n thứ́c về o  to , xê 
máỹ và các thịê t bị  gịao tho ng chuỹê n dùng, các kịê n thứ́c thịê t kê , 
chê  ta o, cha m sóc, bảo dứơ ng các chị tịê t máỹ của thịê t bị , to  chứ́c 
va  n hành thịê t bị  trong nhà máỹ sản xua t o  to , xê gán máỹ và xê 
chuỹê n dung 

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
    Gịảng vịê n ở các Trứờng ĐH – CĐ 
    Kỹ  sứ Cơ khí đảm nhịê  m nhịều vaị trò và vị  trí quản lỹ́ hoa  c cán 
bo   kỹ  thua  t trong ở: Sở Co ng nghịê  p; Sở Co ng thứơng; Sở Gịao 
tho ng Va  n tảị; Sở No ng nghịê  p và phát trịê n no ng tho n; Sở KH&CN; 
Vịê  n nghịê n cứ́u; Khu Co ng nghịê  p; Doanh nghịê  p Cơ khí, Co ng tỹ 
Chê  bịê n lứơng thứ c, thứ́c a n gịa súc; Co ng tỹ mía đứờng; Co ng tỹ 
thịê t kê  và chê  ta o máỹ, Trung ta m Kịê m đị nh o  to , Cơ sở đào ta o 
Đa ị ho c, Cao đa ng, Trung ca p. 

Nội dung  đào tạo 
    Kịê n thứ́c về cơ khí, địê  n tứ̉, địều khịê n, la  p trình và các kỹ  na ng 
đê  gịảị quỹê t va n đề trong li nh vứ c cơ địê  n tứ̉. 
    Khả na ng tích hơ p,sứ̉ du ng các hê   tho ng hoa  c các co ng cu  kỹ  thua  t 
hịê  n đa ị đê  thịê t kê , phát trịê n, chê  ta o sản pha m. 

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
    Khả na ng làm vịê  c hịê  u quả trong nhóm chuỹê n ngành cu ng nhứ 
đa ngành thuo  c kỹ  thua  t cơ khí và địê  n tứ̉. Sở Co ng nghịê  p; Khu 
chê  xua t; Khu co ng nghịê  p; Vịê  n nghịê n cứ́u; cơ sở đào ta o, các cơ 
quan xí nghịê  p sản xua t hoa  c kịnh doanh có sứ̉ du ng các thịê t bị  
địều khịê n, tứ  đo  ng, hê   tho ng cơ - địê  n tứ̉. 

 Nội dung  đào tạo 
    Ngành Kỹ  thua  t địê  n, địê  n tứ̉ đào ta o kỹ  sứ có na ng lứ c chuỹê n 
mo n về kỹ  thua  t địê  n; vớị các kịê n thứ́c cơ sở vứ ng vàng, kịê n thứ́c 
chuỹê n mo n về kỹ  thua  t địê  n, máỹ địê  n, hê   tho ng địê  n; có khả na ng 
phát trịê n nghịê n cứ́u về chuỹê n ngành địê  n na ng, đáp ứ́ng nhu càu 
lao đo  ng có trình đo   kỹ  thua  t cao của đa t nứớc.  

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
    Sở Co ng thứơng; Nhà máỹ địê  n; Co ng tỹ truỹền tảị; Co ng tỹ địê  n 
lứ c; các trứờng đào ta o, da ỹ nghề; Ban quản lỹ́ khu co ng nghịê  p; các 
co ng tỹ tứ va n, thịê t kê  xa ỹ dứ ng và láp đa  t hê   tho ng địê  n. Các nhà 
máỹ sản xua t, Co ng tỹ lịê n quan đê n co ng nghê   tứ  đo  ng hoá trong 
các Khu, Cu m Co ng Nghịê  p. 

 Nội dung  đào tạo 
    Kịê n thứ́c to ng hơ p về khoa ho c cơ bản, địê  n-địê  n tứ̉, địều khịê n 
tứ  đo  ng và hê   tho ng tích hơ p; kỹ  na ng gịảị quỹê t các va n đề thuo  c 
các li nh vứ c địều khịê n tứ  đo  ng hóa. 

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
    Có khả na ng nghịê n cứ́u, thịê t kê , chê  ta o, càị đa  t các hê   tho ng tích 
hơ p thuo  c địê  n-địê  n tứ̉ và địều khịê n tứ  đo  ng;  Làm vịê  c hịê  u quả 
trong nhóm chuỹê n ngành cu ng nhứ đa ngành lịê n quan đê n địê  n – 
địê  n tứ̉. Sở Co ng nghịê  p; Khu chê  xua t; Khu co ng nghịê  p; Vịê  n 
nghịê n cứ́u; cơ sở đào ta o, các cơ quan xi ́nghịê  p sản xua t, kịnh do-
anh có sứ̉ du ng các thịê t bị  địều khịê n, tứ  đo  ng cơ - địê  n tứ̉. 

 Nội dung  đào tạo 

      Ngành ho c cung ca p cho sịnh vịê n các kịê n thứ́c nền tảng về li nh 
vứ c kỹ  thua  t Địê  n tứ̉, kịê n thứ́c chuỹê n sa u về các co ng nghê   vịê n 
tho ng: hê   tho ng tho ng tịn vo  tuỹê n, truỹền so  lịê  u, tho ng tịn dị đo  ng, 
tho ng tịn vị ba-vê   tịnh, ma ng máỹ tính và các ma ng vịê n tho ng thê  
hê   mớị, đáp ứ́ng nhu càu lao đo  ng có trình đo   kỹ  thua  t cao của đa t 
nứớc. 

      Có kịê n thứ́c chuỹê n ngành sa u ro  ng; có na ng lứ c khaị thác, va  n 
hành hịê  u quả trang thịê t bị  chuỹê n ngành; có na ng lứ c tứ va n, 
tha m đị nh và có khả na ng tích hơ p hê   tho ng đê  ta o ra mo  t sản pha m 
co ng nghê   ứ́ng du ng trong li nh vứ c kỹ  thua  t địê  n tứ̉, truỹền tho ng. 
Nghịê n cứ́u vịê n, gịảng vịê n ở các Vịê  n, Trung ta m nghịê n cứ́u, 
trứờng ĐH – CĐ, trứờng nghề. 

KHOA CÔNG NGHỆ  -  ĐHCT 
Thông tin Tuyển sinh đại học năm 2018 

Ngành Quản Lý công nghiệp (7510601 )  
 To  hơ p mo n xết tuỹê n :   Toán, Lỹ́, Hóa 
                                                         Toán, Lỹ́, Anh 
                                                         Toán, Va n, Anh 

 Thờị gịan đào ta o          :   4 na m 

 Điểm trúng tuyển 2017   :    18,75 

Khoa Công Nghệ  -  ĐHCT    Địa chỉ liên hệ:  Khu II, đứờng 3/2, P. Xua n Khánh, Q. Nịnh Kịều, TP. Càn Thơ.  SĐT: 02923 834 267, DĐ: 0989909034 (Thàỹ Cứơng).  Wêbsịtê: http://cêt.ctu.êdu.vn; 

Ngành Kỹ thuật cơ khí (7520103) 
 Có 3 chuyên ngành:  

 Cơ khí chế tạo máy  

 Cơ khí chế biến 

 Cơ khí giao thông 

 To  hơ p mo n xết tuỹê n        : Toán, Lỹ́, Hóa   -   Toán, Lỹ́, Anh 

 Thờị gịan đào ta o                 : 4,5 na m;  

 Điểm trúng tuyển năm 2017 : 20.50 

Ngành Kỹ thuật Cơ, điện tử(7520114) 

 To  hơ p mo n xết tuỹê n  : Toán, Lỹ́, Hóa  
                                                   Toán, Lỹ́, Anh 

 Thờị gịan đào ta o            : 4,5 na m;  

 Điểm trúng tuyển năm 2017     : 20.50 

Ngành Kỹ thuật điện (7520201)  
 Thờị gịan đào ta o        : 4,5 na m 

 To  hơ p mo n xết tuỹê n: Toán, Lỹ́, Hóa 
                                                 Toán, Lỹ́, Anh 
                                                 Toán, Hóa, Anh 

 Điểm trúng tuyển năm 2017: 20.00 

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7520216) 
 Thờị gịan đào ta o                 : 4,5 na m;  

 To  hơ p mo n xết tuỹê n        :  Toán, Lỹ́, Hóa   -  Toán, Lỹ́, Anh 

 Điểm trúng tuyển năm 2017: 19.00 

Ngành Kỹ thuật điện tử  - viễn thông (7520207) 

 Thờị gịan đào ta o                   : 4,5 na m;  

 To  hơ p mo n                             : Toán, Lỹ́, Hóa  - Toán, Lỹ́, Anh. 

  Điểm trúng tuyển năm 2017  :18,25 



 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
    Kỹ  sứ nghịê n cứ́u, thịê t kê  và tứ va n trong li nh vứ c kỹ  thua  t địê  n 
tứ̉ ứ́ng du ng, kỹ  thua  t địê  n tứ̉ vịê n tho ng/truỹền tho ng ở co ng tỹ tứ 
va n, dị ch vu  Địê  n tứ̉ Vịê n tho ng, Kỹ  thua  t máỹ tính; Co ng tỹ nghịê n 
cứ́u phát trịê n và ứ́ng du ng SP địê  n tứ̉ co ng nghê   cao. 
    Kỹ  sứ khaị thác va  n hành, trịê n khaị và quản lỹ́ các dứ  án ở các cơ 
quan: Bứu địê  n, co ng tỹ vịê n tho ng – truỹền so  lịê  u, đàị phát thanh 
& truỹền hình, co ng tỹ tích hơ p hê   tho ng và phát trịê n ứ́ng du ng 
co ng nghê   kỹ  thua  t địê  n tứ̉, nhà máỹ sản xua t. 

 Nội dung  đào tạo 

     Kỹ  thua  t Máỹ tính là ngành ho c kê t hơ p kịê n thứ́c về Địê  n tứ̉ và 

Co ng nghê   Tho ng tịn. Sịnh vịê n đứơ c trang bị  kịê n thứ́c nền tảng về 

kỹ  thua  t Địê  n tứ̉, kịê n thứ́c chuỹê n sa u trong li nh vứ c thịê t kê  vị 

ma ch, hê   tho ng nhúng và la  p trình ứ́ng du ng trê n các hê   tho ng 

nhúng nhứ máỹ tính bảng, địê  n thoa ị tho ng mịnh. 

     Có na ng lứ c thịê t kê  và tích hơ p các hê   máỹ tính phu c vu  nhu càu 

địều khịê n và gịám sát các quỹ trình sản xua t trong co ng nghịê  p; có 

kịê n thứ́c to t về thịê t kê  chê  ta o vị ma ch tích hơ p, cu ng nhứ các kịê n 

thứ́c khác trong kỹ  thua  t máỹ tính.  

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 

    Nghịê n cứ́u vịê n, gịảng vịê n trong li nh vứ c kỹ  thua  t địê  n tứ̉, kỹ  

thua  t máỹ tính ở các Vịê  n, Trung ta m nghịê n cứ́u, các trứờng ĐH-

CĐ, trứờng nghề. 

    Kỹ  sứ nghịê n cứ́u, thịê t kê , tứ va n kỹ  thua  t trong li nh vứ c kỹ  thua  t 

địê  n tứ̉ ứ́ng du ng, kỹ  thua  t máỹ tính ở các co ng tỹ thịê t kê  - sản xua t 

vị ma ch địê  n tứ̉, co ng tỹ phàn mềm, co ng tỹ tứ va n và kịnh doanh 

dị ch vu  Địê  n tứ̉ và Kỹ  thua  t máỹ tính. 

    Kỹ  sứ khaị thác va  n hành, trịê n khaị và quản lỹ́ các dứ  án kỹ  thua  t 

địê  n tứ̉, máỹ tính ở các cơ quan, co ng tỹ, xí nghịê  p, trứờng ho c. 

 Nội dung  đào tạo 
    Trang bị  cho ngứờị ho c kịê n thứ́c cơ bản và chuỹê n sa u của 3 
chuỹê n ngành xa ỹ dứ ng; sịnh vịê n có khả na ng Khảo sát thịê t kê  Thi 
công, Quản lý và vận hành các công trình xâỹ dựng của các chuỹê n 
ngành tứơng ứ́ng; kê t ca u các da ng co ng trình bê  to ng co t thếp, thếp 
kê t ca u lịê n hơ p; quản lỹ́ dứ  án xa ỹ dứ ng; kịê n thứ́c Quị hoa ch, Ca p 
thoát nứớc, Kỹ  thua  t tàị nguỹê n nứớc, Kỹ  thua  t mo ị trứờng. 

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
    Cán bo   quản lỹ̉, cán bo   kỹ  thua  t ở các Sở xa ỹ dứ ng, Sở Gịao tho ng 
va  n tảị, Sở NN&PTNT, Ban quản lỹ́ dứ  án co ng trình xa ỹ dứ ng các 
ca p, Phòng kịnh tê -kỹ  thua  t-ha  tàng của các Qua  n/Huỹê  n; 
Các co ng tỹ tứ va n khảo sát, thịê t kê , thị co ng và quản lỹ́ dứ  án XD; 
Nhà thàu các co ng trình xa ỹ dứ ng; 
Các trung ta m, phòng thí nghịê  m, Vịê  n nghịê n cứ́u, Trứờng ĐH - CĐ 
và Trung ca p chuỹê n nghịê  p về li nh vứ c xa ỹ dứ ng. 

 Nội dung  đào tạo 

    Trang bị  kịê n thứ́c về tính toán, thịê t kê , chê  ta o, va  n hành, sứ̉a 

chứ a và bảo trì các thịê t bị  co ng nghê   hoá ho c; các quá trình cơ bản 

của co ng nghê   hóa ho c: cơ ho c lứu cha t và va  t lịê  u rờị, truỹền nhịê  t, 

truỹền kho ị, kỹ  thua  t phản ứ́ng; va  t lịê  u polỹmêr & composịtê; co ng 

nghê   trích lỹ, chịê t tách cha t; hoá hứơng lịê  u mỹ  pha m; kỹ  thua  t 

nhuo  m ịn; cha t kích thích và bảo vê   thứ c va  t; kỹ  thua  t go m sứ́ và va  t 

lịê  u cêramịc; co ng nghê   địê  n hoá và cho ng a n mòn kịm loa ị; pha n 

tích hóa ho c; kỹ  thua  t mo ị trứờng. Kịê n thứ́c về quản lỹ́ kỹ  thua  t và 

cha t lứơ ng ta ị các cơ sở sản xua t, nhà máỹ, co ng tỹ lịê n quan đê n 

hóa ho c và co ng nghê   hóa ho c.  

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
    Nghịê n cứ́u vịê n, gịảng vịê n về co ng nghê   hóa ho c ở Phòng thi ́
nghịê  m của Co ng tỹ, Vịê  n, Trung ta m nghịê n cứ́u, Trứờng ĐH – CĐ, 
trứờng nghề. 

     Cán bo   va  n hành hoa  c cán bo   quản lỹ́ dứ  án ở các nhà máỹ, co ng 
tỹ, xí nghịê  p, cơ quan tứ va n kỹ  thua  t trong li nh vứ c co ng nghê   hóa 
ho c, va  t lịê  u và mo ị trứờng. 

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
- Làm vịê  c ở các sở (Sở khoa ho c co ng nghê  , sở tàị nguỹê n mo ị 
trứờng, sở co ng thứơng…) các trứờng đa ị ho c, vịê  n nghịê n cứ́u, cao 
đa ng, trung ho c chuỹê n nghịê  p; các bê  nh vịê  n, các cơ quan co ng an 
(pha n tích kịê m nghịê  m hàng hóa lịê n quan hóa cha t và va  t lịê  u); 
các co ng tỹ (co ng tỹ dứơ c, thuo c sát trùng, thuo c thú ỹ, pha n bón 
hóa cha t, xị ma ng, dê  t nhuo  m, gịàỹ, xị ma , cao su, chê  bịê n sứ a, đò 
uo ng, dàu a n; các nhà máỹ (hóa cha t, đứờng, nhịê  t địê  n, dàu khí…). 
- Ho c tha c si , tịê n si  trong và ngoàị nứớc. Đa  c bịê  t, chứơng triǹh có 
sứ  tham gịa gịảng da ỹ của nhịều gịáo sứ nứớc ngoàị và có lịê n kê t 
đào ta o nê n khả na ng nha  n ho c bo ng là ra t lớn. 
Làm vịê  c ta ị các co ng tỹ ngoàị nứớc và co ng tỹ đa quo c gịa. Đa  c bịê  t, 
chứơng trình cu ng có lịê n kê t vớị các ta  p đoàn lớn nê n ho c vịê n có 
khả na ng đứơ c tuỹê n du ng làm vịê  c cho các ta  p đoàn nàỹ. 

 Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp 
 
- Kỹ  sứ Kỹ  thua  t va  t lịê  u có khả na ng tham gịa nghịê n cứ́u và làm 
vịê  c (ở các co ng tỹ, nhà máỹ, sở, ban, ngành lịê n quan đê n va  t lịê  u, 
hóa ho c, mo ị trứờng, ỹ sịnh, na ng lứơ ng...). Có khả na ng tứ va n, đề 
xua t, chủ trì, trịê n khaị các dứ  án Kỹ  thua  t va  t lịê  u, phu c vu  co ng 
cuo  c phát trịê n kịnh tê  của đa t nứớc. 
- Ho c tha c si , tịê n si  trong và ngoàị nứớc. 

Khoa Công Nghệ  -  ĐHCT    Địa chỉ liên hệ:  Khu II, đứờng 3/2, P. Xua n Khánh, Q. Nịnh Kịều, TP. Càn Thơ. SĐT: 02923 834 267,  DĐ: 0989909034 (Thàỹ Cứơng) 

Ngành Kỹ thuật máy tính (7480106) 

 Thờị gịan đào ta o                : 4,5 na m;  

 To  hơ p mo n xết tuỹê n       : Toán, Lỹ́, Hóa  - Toán, Lỹ́, Anh.  

 Điểm trúng tuyển năm 2017: 16.25 

 Ngành Kỹ thuật xây dựng (7580201) 
(Chỉ tiêu: 200).  Điểm trúng tuyển năm 2017     :  19.25. 

 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (7580202) 
 (Chỉ tiêu: 60). Điểm trúng tuyển năm 2017     :  15,50. 

 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580205) 
 (Chỉ tiêu: 80). Điểm trúng tuyển năm 2017     :  18,00. 

 Thời gian đào tạo          : 4,5 năm  

 Tổ hợp môn xét tuyển : Toán, Lý, Hóa   - Toán, Lý, Anh 

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học(7510401)  
 To  hơ p mo n xết tuỹê n:    Toán, Lỹ́, Hóa - Toán, Hóa, Sịnh 
                                                         Toán, Lỹ́,  Anh  - Toán, Hóa,  Anh  
 Thờị gịan đào ta o                   : 4,5 na m 
 Điểm trúng tuyển năm 2017   : 21,25 

Ngành Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật hóa học
(7510401C)  

 To  hơ p mo n xết tuỹê n có 2 phứơng án 

A: Toán, Lý, Anh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sịnh, Anh 

B: Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sịnh - Toán, Lỹ́, Anh -  
           Toán, Hóa, Anh - Toán, Sịnh, Anh  

Ngành Kỹ thuật vật liệu (7520309)  
 To  hơ p mo n xết tuỹê n : Toán, Lỹ́, Hóa  - Toán, Hóa, Sịnh 
                                                       Toán, Lỹ́,  Anh - Toán, Hóa,  Anh 

 Thờị gịan đào ta o                   : 4,5 na m 

 Điểm trúng tuyển năm 2017: 15.50 

Ha ỹ trở thành sịnh vịê n của Khoa Co ng Nghê  , Đa ị 

Ho c Càn Thơ đê  chịnh phu c đỉnh cao trị thứ́c., có cơ 

ho  ị ho c ta  p ta ị nứớc ngoàị. Quan tro ng nha t là ba n sê  

là ứ́ng vịê n tịềm na ng đứơ c tuỹê n dung làm vịê  c ta ị 

các ta  p đoàn, co ng tỹ trong và ngoàị nứớc, các cơ 

quan nhà nứớc... 
https://cet.ctu.edu.vn, 

https://www.facebook.com/khoacongnghe.ctu/ 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn 
Tham khảo thêm thông tin tại  




