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CHUẨN ĐẦU RA  

NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 80/QĐ-CĐKTCNQN ngày 07 tháng 3 năm 2018) 
 

 

I. Trình độ Cao đẳng: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu biết các kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ LĐ – TB&XH đối 

với trình độ cao đẳng, gồm các kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân 
văn; 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản của các môn khoa học tự nhiên và các môn cơ 

sở ngành để làm tiền đề, cơ sở tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngành nghề công 
nghệ ô tô; 

- Trình bày được nhiệm vụ,  cấu tạo, nguyên lý hoạt động các chi tiết, cơ cấu, bộ phận, 

hệ thống của ô tô; 

- Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa 

các chi tiết, cơ cấu, bộ phận, hệ thống của ô tô; 

- Biết được quy trình sửa chữa các hệ thống chi tiết, cơ cấu, bộ phận, hệ thống của ô 

tô; 

- Biết được chức năng, cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong xưởng 

bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; 

2. Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, tháo lắp được các hệ thống, cơ cấu, bộ phận 

của ô tô đúng quy trình kỹ thuật; 

- Sử dụng được các loại thiết bị kiểm tra, chẩn đoán, đo kiểm kiểm tra xác định được 

đúng tình trạng kỹ thuật của các chi tiết, cơ cấu, bộ phận, hệ thống của ô tô; 

- Phân tích đúng hư hỏng và sửa chữa được các dạng hư hỏng ở các chi tiết, cơ cấu, bộ 

phận, hệ thống của ô tô, phân tích đánh gía được trạng thái kỹ thuật của ô tô; 

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định ô tô; 

- Có khả năng cải tiến nâng cao hiệu quả trong công việc bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; 

- Truyền đạt được hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm 
việc, có khả năng thuyết trình, đóng góp, đề xuất ý kiến trong lĩnh vực công tác. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm hiệu quả, giải quyết được công 
việc, vấn đề trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách 
nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá được chất lượng công việc hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 
viên trong nhóm. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Kỹ thuật viên tại các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ô tô; 

- Công nhân trong dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô; 



- Thợ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại các cơ sở sửa chữa ô tô (garage); 

- Nhân viên kinh doanh ô tô, thiết bị phụ tùng ô tô, quản lý dịch vụ ô tô; 

- Nhân viên các trạm đăng kiểm ô tô, các trung tâm dạy nghề và các cơ quan hành 
chính quản lý về kỹ thuật ô tô; 

- Nhân viên cố vấn dịch vụ cho các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các trung tâm 
chăm sóc xe, các hãng xe, tư vấn phụ tùng về công nghệ ô tô; 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

- Có khả năng trao đổi và đọc hiểu các tài liệu chuyên môn về lĩnh vực công nghệ ô tô;  

- Có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu cải tiến kỹ thuật về lĩnh vực nghề công 
nghệ ô tô. 

- Có khả năng tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.   

6. Các yêu cầu khác: 

6.1. Yêu cầu về năng lực Công nghệ thông tin: 

- Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào lĩnh vực nghề công nghệ ô tô. 

6.2. Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ: 

- Có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

 

II. Trình độ Trung cấp: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu biết các kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ LĐ – TB&XH đối 

với trình độ trung cấp, gồm các kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân 
văn; 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản của các môn khoa học tự nhiên và các môn cơ 
sở ngành để làm tiền đề, cơ sở tiếp tục nghiên cứu về ngành nghề công nghệ ô tô; 

- Trình bày được nhiệm vụ,  cấu tạo, nguyên lý hoạt động các chi tiết, cơ cấu, bộ phận, 
hệ thống của ô tô; 

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa 
các chi tiết, cơ cấu, bộ phận, hệ thống của ô tô; 

- Biết được quy trình sửa chữa các hệ thống chi tiết, cơ cấu, bộ phận, hệ thống của ô 

tô; 

- Biết được chức năng, cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong xưởng 

bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; 

2. Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, tháo lắp được các hệ thống, cơ cấu, bộ phận 
của ô tô đúng quy trình kỹ thuật; 

- Sử dụng được các loại thiết bị đo kiểm kiểm tra xác định được đúng tình trạng kỹ 

thuật của các chi tiết, cơ cấu, bộ phận, hệ thống của ô tô; 

- Sửa chữa được các hư hỏng ở các chi tiết, cơ cấu, bộ phận, hệ thống của ô tô, đánh 

giá được trạng thái kỹ thuật của ô tô; 

- Thực được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; 

- Có khả năng cải tiến nâng cao hiệu quả trong công việc bảo dưỡng ô tô; 

- Truyền đạt được hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm 
việc, có khả năng đóng góp, đề xuất ý kiến trong lĩnh vực công tác. 



3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm hiệu quả, giải quyết được công 
việc, vấn đề trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân 
và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá được chất lượng công việc hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 
viên trong nhóm. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Kỹ thuật viên tại các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ô tô; 

- Công nhân trong dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô; 

- Thợ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại các cơ sở sửa chữa ô tô (garage); 

- Nhân viên kinh doanh ô tô, thiết bị phụ tùng ô tô, quản lý dịch vụ ô tô; 

- Nhân viên cố vấn dịch vụ cho các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các trung tâm 
chăm sóc xe, các hãng xe, tư vấn phụ tùng về công nghệ ô tô; 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

- Có khả năng trao đổi và đọc hiểu các tài liệu chuyên môn về lĩnh vực công nghệ ô tô;  

- Có khả năng tham gia hoạt động cải tiến kỹ thuật về lĩnh vực nghề công nghệ ô tô. 

- Có khả năng tiếp tục học tập lên trình độ cao đẳng.   

6. Các yêu cầu khác: 

6.1. Yêu cầu về năng lực Công nghệ thông tin: 

- Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào lĩnh vực nghề công nghệ ô tô. 

6.2. Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ: 

- Có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

 


