Trường Đại học Trà Vinh

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MÔN: NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN
1. Số tín chỉ/đvht: 02
- Lý thuyết: 01
- Thực hành: 01
2. Đối tượng học:
- Bậc học: Đại học
- Ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử.
- Hệ: Chính Quy
- Chuyên ngành: Điện công nghiệp
3. Điều kiện tiên quyết: không
4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ
có khả năng:
4.1. Về kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về vai trò, vị trí công tác và các nhiệm vụ,
vai trò của kỹ sư công nghệ ngành đư c đào tạo. Vai trò và nh ng thách thức đ i
v i m t kỹ sư tương lai. i u biết về sư tác đ ng của giải pháp kỹ thuật trong m
b i cảnh toàn c u và x h i. Chuẩn đ u ra ngành công nghệ Kỹ thuật điện, Điện
tử và các ngành kỹ thuật liên quan. Chương tr nh khung và chương tr nh đào tạo
ngành theo học. Các hư ng đào tạo chuyên ngành và các công nghệ tiên tiến đ ,
đang và sẽ đư c ứng dụng trong tương lai. Định nghĩa về công nghệ kỹ thuật,
thảo luận về lịch sử của kỹ thuật. Phát tri n kiến thức về lĩnh v kỹ thuật chuyên
môn, nghề kỹ thuật trong nhóm ngành điện điện tử. i u biết về phương pháp
học tập tích c c và sáng tạo có liên quan đến công nghệ; sư c n thiết và khả năng
học tập su t đời. Kiến thức về các phương pháp giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết
trình; hi u biết về cách tr nh bày dư án kỹ thuật, thuyết tr nh dư án kỹ thuật.
4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp:
- T m kiếm thông tin trên web liên quan đến ngành nghề m t cách nhanh chóng và
hiệu quả. ử l t t thông tin và s liệu thu thập qua tài liệu và qua mạng. Khả
năng xác định, x y d ng, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Kỹ năng cơ bản về
quản l và tri n khai dư án. Phát tri n kỹ năng cơ bản về giao tiếp trong kỹ thuật;
Tr nh bày và giải quyết m t vấn đề kỹ thuật. Phát tri n kỹ năng máy tính cơ bản,
phát tri n và sử dụng các mô h nh kỹ thuật. Có trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức
trong th c hành kỹ thuật.
4.3. Về thái đ và kỹ năng mềm:
- Có thái đ học tập nghiêm túc, thức kỷ luật, làm việc đ c lập hoặc làm việc
nhóm. Có khả năng tổ chức, quản l công việc trong học tập h p l , có tin th n
c u tiến. nh thành kỹ năng tr nh bày, ph n tích, tư duy, th c hiện tưởng và
báo cáo.
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5. Nội dung chi tiết môn học.
Chủ đề/bài học
1. Vai trò, vị trí của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử
1.1. Vai trò của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử
1.2. Vị trí của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử
2. Các khái niệm và chương tr nh đào tạo Công nghệ Kỹ thuật
điện, Điện tử
2.1. Các khái niệm
2.2. Chương tr nh đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử
3. Các vị trí làm việc và đạo đức nghề nghiệp
3.1. Các vị trí làm việc
3.2. Đạo đức nghề nghiệp
4. Phương pháp học tập và bản đồ tư duy
4.1. Phương pháp học tập
4.2. Bản đồ tư duy
5. Các kỹ năng mềm c n thiết
5.1. Kỹ năng tư duy sáng tạo
5.2. Kỹ năng đọc và tìm kiếm tài liệu.
5.3. Kỹ năng làm việc qua mạng internet.
5.4. Kỹ năng làm việc nhóm
5.5. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.
5.6. Kỹ năng thiết kế kỹ thuật.
5.7. Kỹ năng giải quyết vấn đề.
5.8. Kỹ năng tr nh bày
6. Đồ án môn học CDIO (Sinh viên th c hiện mô h nh t
chọn hoặc chọn các mô h nh g i sau)
6.1. Mô h nh đ ng cơ điện đơn giản.
6.2. Mô h nh điều chỉnh t c đ đ ng cơ m t chiều.
6.3. Mô hình tư i nư c thông minh.
6.4. Thiết kế c u thông minh.
6.5. Mô hình báo cháy.
6.6. Mô h nh máy phát điện đơn giản.
6.7. Thiết kế robot tiếp tân.
6.8. Thiết kế robot giúp việc đơn giản.
6.9. Thiết kế b sạc d phòng.
6.10. Mô h nh điện gió đơn giản.
6.11. Mô h nh pin năng lư ng mặt trời.
6.12. Mô hình tách vỏ trứng cút.
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6. Đánh giá:
 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Đi m quá tr nh: 50% (đánh giá dựa trên các bài học)
- Đi m kết thúc: 50% (báo cáo)
 Nội dung đánh giá cuối môn học:
Tất cả các kết quả học tập.
7. Tài liệu học tập
Tài liệu tham khảo chính.
[1]. Lê Thanh Tùng, “Bài giảng nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật điện”, M môn
Điện , Điện tử, trường Đ Trà Vinh, 2018
[2]. Hà Trọng Nghĩa, “Phương pháp học Đại học Đ ”, Tôn Đức Thắng, 2010.
Tài liệu tham khảo phụ.
[3]. Ngô Đức Hiếu - Đỗ Mạnh Cương, “Tư Duy Sáng Tạo”, Nhà xuất bản tổng h p
TP HCM.
[4]. www.studyds.net/vietnamese/metacog.htm
Trà Vinh, ngày … tháng … năm 2018
Bộ môn Điện, Điện tử
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