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1. Giới thiệu chung về ngành, nghề
Tự động hoá công nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành
nghề thiết kế, chế tạo, lắp đặt các dây chuyền sản xuất tự động; ứng dụng các
phần mềm chuyên dùng để lập trình điều khiển, giám sát và quản lý hệ thống
sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, cải tiến chất lượng sản phẩm và
giải phóng con người khỏi môi trường độc hại, nguy hiểm, đáp ứng yêu cầu bậc
5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Người hành nghề Tự động hóa công nghiệp sẽ tham gia các công việc
nghiên cứu, thiết kế tại các công ty cung cấp giải pháp công nghệ, tư vấn thiết
kế, hoặc làm việc tại các công ty thi công, lắp đặt các dây chuyển sản xuất; hoặc
là người tham gia trực tiếp vận hành, bảo trì các dây chuyền sản xuất tự động
trong nhà máy. Ngoài ra, người hành nghề có thể là nhân viên kinh doanh, tư
vấn hỗ trợ khách hàng cho các công ty chuyên cung cấp thiết bị tự động.
Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe và đạo đức nghề nghiệp
tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc.
Thực hiện và giải quyết các công việc một cách chủ động, giao tiếp và phối
hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi dưỡng
kèm cặp được công nhân bậc thấp hơn.
Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.365 giờ (tương đương 84 tín chỉ).
2. Kiến thức
- Trình bày được những nguyên tắc và những tiêu chuẩn để đảm bảo an
toàn điện cho người và thiết bị;
- Trình bày được phương pháp đo kiểm các thiết bị điện và không điện;
- Trình bày được chức năng, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của: Các
loại động cơ, các loại cảm biến, các mạch điện tử cơ bản; thiết bị đo lường, các
bộ điều khiển lập trình (PLC, vi điều khiển), các bộ điểu khiển chuyên dụng, hệ
thống điều khiển điện - khí nén, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ như: Rơle, công tắc
tơ, cảm biến,...;
- Trình bày được các phương pháp lắp đặt các thiết bị tự động hóa công
nghiệp;
- Trình bày được các phương pháp lập trình điều khiển các quá trình tuần
tự, song song, ngẫu nhiên;
- Trình bày được nguyên lý hoạt động, các chức năng, cách lập trình
chuyển động cho robot công nghiệp;
- Phân loại được các chuẩn truyền thông công nghiệp;

- Phân tích được các giải thuật điều khiển cơ bản trong công nghiệp:
ON/OFF, PID;
- Trình bày được ý nghĩa các thông số cài đặt trong các bộ điều khiển công
nghiệp thông dụng;
- Hiểu được các kí hiệu, qui ước của các bản vẽ kỹ thuật, các sơ đồ điện
chuyên ngành theo tiêu chuẩn IEC;
- Trình bày được quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các hệ thống
điều khiển tự động;
- Trình bày được các qui tắc về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và
phòng chống cháy nổ;
- Phân tích được quy trình, nội dung tư vấn kỹ thuật và kinh doanh thiết bị
tự động;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, x hội, pháp
luật, quốc ph ng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
3. Kỹ năng
- Đọc được các kí hiệu, qui ước của các bản vẽ kỹ thuật, các sơ đồ điện
chuyên ngành theo tiêu chuẩn IEC;
- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra được tình trạng hoạt động và sử dụng các
loại động cơ, cảm biến, mạch điện tử cơ bản, thiết bị đo lường và điều khiển, các
cơ cấu chấp hành khí nén/thủy lực, các thiết bị trung gian như: Rơle/công tắc
tơ...;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế sơ
đồ mạch và lắp ráp các mạch điện tử cơ bản; tính toán, thiết kế sơ đồ đấu nối các
bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi;
- Lắp đặt, cài đặt được thông số và vận hành được các thiết bị, tủ/bảng điện,
dây chuyền sản xuất và hệ thống tự động;
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng;
- Lập trình điều khiển được hệ thống sử dụng các bộ điều khiển số: PLC, vi
điều khiển...;
- Lập trình được ứng dụng điều khiển chuyển động cơ bản của cánh tay
robot;
- Lập trình được giao diện điều khiển giám sát trên HMI;
- Bảo trì, sửa chữa được thiết bị và hệ thống tự động;
- Tư vấn kỹ thuật được cho khách hàng về kinh doanh thiết bị tự động;
- Tổ chức thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi
trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt,
sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động
hóa;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý,
ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của
ngành, nghề.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
đắn;

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng công việc, sản phẩm do mình đảm
nhiệm theo các tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản
phẩm của tổ, nhóm;
- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết
quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước l nh đạo cơ
quan, tổ chức, đơn vị;
- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng
nghề nghiệp.
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị
trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Lắp đặt thiết bị và hệ thống tự động;
- Vận hành, giám sát hệ thống tự động;
- Bảo trì, sửa chữa thiết bị và hệ thống tự động;
- Tư vấn kỹ thuật và kinh doanh thiết bị tự động;
- Thiết kế, thi công, lập trình điều khiển sử dụng vi điều khiển (hệ thống
nhúng);
- Thiết kế, thi công, lập trình điều khiển sử dụng bộ điều khiển công
nghiệp;
- Lắp đặt, lập trình, vận hành Robot công nghiệp.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải
đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Tự động hoá công nghiệp, trình độ cao
đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ
khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành,
nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

