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CHUẨN ĐẦU RA  

NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ 

(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 được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân. 

 - Đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết với ba hình chiếu, có hình cắt, mặt cắt, hình 

trích, phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp các kết cấu cơ khí. 

 - Hiểu và phân tích được ký hiệu, tính chất và công dụng một số loại vật liệu dùng 
trong ngành chế tạo thiết bị cơ khí theo tiêu chuẩn Việt Nam và ISO. 

 - Hiểu đặc điểm cấu tạo, công dụng của các dụng cụ đo, thiết bị đo và dụng cụ 
trang thiết bị sử dụng cho nghề chế tạo thiết bị cơ khí, nguyên tắc bảo quản. 

 - Biết chọn vật liệu thông dụng khi hàn-cắt kim loại, biết chọn chế độ cắt theo từng 
vật liệu khi gia công trên máy công cụ. 

 - Hiểu về gá đặt chi tiết, đặc tính lắp ghép, độ chính xác gia công, độ chính xác 
kích thước, sai số hình học của chi tiết máy và thiết bị cơ khí. 

 - Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN, độ chính xác, xác định 
dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng khi chế tạo thiết bị. 

 - Vận dụng  được các kiến thức môn học cơ sở nghề, môn học chuyên ngành Chế 

tạo TBCK  để phân tích, vẽ và lập quy trình gia công chế tạo các chi tiết và thiết bị cơ 
khí phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật. 

 - Hiểu được phương pháp khai triển phôi trên thép tấm và thép hình. 

 - Trình bày được các phương pháp gia công chi tiết máy trên máy tiện, phay, bào, 
khoan vạn năng,...và máy CNC. 

 - Nhận biết, phân tích được các dạng sai hỏng khi gia công chi tiết máy, khi chế tạo 
thiết bị cơ khí và đề ra các biện pháp khắc phục chính xác. 

 - Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các 
máy và thiết bị gia công, chế tạo của nghề. 

2. Kỹ năng: 

Đạt bậc 3/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng cụ thể sau:  

 - Sử dụng thành thạo các loại máy gia công kim loại như: Tiện, Phay, Bào, máy cắt 
CNC, máy dập, máy uốn, máy nhấn, máy cắt lưỡi thẳng,... 

 - Sử dụng thành thạo các loại thiết bị hàn - cắt như: Thiết bị cắt Oxy, máy hàn hồ 
quang, máy hàn Mag,... 

 - Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo, kiểm như: Thước cặp, Panme, 

đồng hồ so, ke góc, thước thủy,…và các dụng cụ cắt cầm tay, dụng cụ hỗ trợ của nghề 

chế tạo TBCK. 

 - Lựa chọn đúng các loại vật liệu gia công chế tạo các chi tiết cơ khí, vật liệu phụ 

thông dụng của nghề chế tạo TBCK. 



 - Sử dụng thành thạo các loại đồ gá dùng trong máy cắt kim loại, máy uốn, máy 

nhấn,... và các loại đồ gá thường dùng trong quá trình chế tạo thiết bị cơ khí. 

 - Gá chi tiết, bộ phận thiết bị cơ khí đúng yêu kỹ thuật, chọn đúng dụng cụ, xác 

định đúng các thông số, quy trình phù hợp khi chế tạo chi tiết máy và các thiết bị cơ 
khí. 

 - Tự kiểm tra được kích thước, xác định các sai số hình học bằng thước, panme, 

đồng hồ so, eke,... và các dụng cụ đo, kiểm tra thông dụng khác trong nghề chế tạo 
TBCK. 

 - Gia công được các chi tiết có mặt trụ trơn, mặt phẳng, mặt bậc, mặt côn, ren tam 
giác,... trên máy công cụ vạn năng và máy CNC đạt yêu cầu kỹ thuật. 

 - Thực hiện khai triển thành thạo một số hình dạng phôi phức tạp trên thép tấm, 
thép hình. 

 - Lập trình và cắt được các hình dạng chi tiết phôi trên máy cắt Plasma - Ôxy khí 
cháy CNC. 

 - Thực hiện được các phương pháp gia công nguội cơ bản như: gia công  các bề  

mặt phẳng, khoan, khoét, cắt ren,… trên các thiết bị cơ khí chuyên dùng và dụng cụ 
cầm tay. 

 - Thực hiện thuần thục các thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép 

tạo ra các sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật ở dạng: Ống, dạng khung, dạng bình, bồn-bể, 
bun ke - si lô,... cho các công trình công nghiệp và dân dụng. 

 - Phát hiện và khắc phục được các nguyên nhân gây ra sai hỏng trong khi gia công 
chế tạo TBCK. 

 - Ứng dụng được 5S vào trong quá trình thực hiện công việc đạt hiệu quả cao. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 - Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, có khả năng giải quyết công việc, vấn 
đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. 

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

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

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

 - Kỹ thuật viên làm việc trực tiếp sản xuất trên các máy cơ khí, trong các dây 

chuyền  lắp ráp, sản xuất sản phẩm cơ khí có trang thiết bị hiện đại trong các nhà máy, 
phân xưởng cơ khí trong và ngoài nước. 

 - Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp liên quan. 

 - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn kĩ thuật về gia công cơ khí chính xác, hàn và gia 
công kim loại tấm trong các trường, trung tâm đào tạo nghề. 

 - Lao động trực tiếp tại các nhà máy chế tạo cơ khí, xe máy, ô tô, công trình xây 
dựng cơ khí. 

 - Làm quản đốc phân xưởng sản xuất cơ khí và các lĩnh vực liên quan. 

Có thể tự tạo dịch vụ và công việc trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp. 

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

 - Có khả năng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu nhanh các công 

nghệ mới. 



 - Có khả năng tự học tập và tìm hiểu trong môi trường công tác. 

 - Có khả năng nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong 
cơ sở, đơn vị sản xuất. 

 - Đáp ứng được với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. 

 - Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông trình độ đại học, cùng chuyên ngành cơ 
khí.   

6. Các yêu cầu khác: 

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

 Có trình độ tin học đạt chuẩn sử dụng CNTT theo quy định bộ thông tin truyền 
thông hoặc tương đương. 

6.2. Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ: 

 Có trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương 

đương. 

 

II. Trình độ Trung cấp: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân. 

- Đọc được bản vẽ các kết cấu cơ khí thông dụng và hiểu được ký hiệu trên bản vẽ. 

- Giải thích được ký hiệu, tính chất và công dụng một số loại vật liệu dùng trong 
ngành chế tạo thiết bị cơ khí theo tiêu chuẩn Việt Nam và ISO. 

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, công dụng của các dụng cụ đo, thiết bị đo và 

dụng cụ trang thiết bị sử dụng cho nghề chế tạo thiết bị cơ khí, nguyên tắc bảo quản 
chúng. 

- Trình bày một số vật liệu thông dụng và chế độ hàn khi hàn-cắt kim loại.   

- Trình bày được các bộ phận, thiết bị cơ khí, độ chính xác gia công, độ chính xác 
kích thước, sai số hình học của thiết bị cơ khí. 

- Hiểu được phương pháp khai triển phôi trên thép tấm và thép hình. 

- Vận dụng  được các kiến thức môn học cơ sở nghề, môn học chuyên ngành Chế 

tạo TBCK để lập quy trình gia công chế tạo các thiết bị cơ khí thông dụng phù hợp 
theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Triển khai kích thước, phóng dạng chính xác trên thép tấm và thép hình. 

- Nhận biết, phân tích được các dạng sai hỏng khi gia công chế tạo thiết bị cơ khí 
và đề ra các biện pháp khắc phục chính xác. 

- Trình bày được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các 
máy và thiết bị gia công, chế tạo của nghề. 

2. Kỹ năng: 

Đạt bậc 2/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng cụ thể:  

 - Sử dụng thành thạo các loại máy gia công kim loại như: máy dập, máy uốn, máy 
nhấn, máy cắt lưỡi thẳng,... 

 - Sử dụng thành thạo các loại thiết bị hàn-cắt như: thiết bị cắt Oxy, máy hàn hồ 
quang, máy hàn Mag,... 

 - Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo, kiểm như: Thước cặp, ke góc, 



thước thủy,…và các dụng cụ cắt cầm tay, dụng cụ hỗ trợ của nghề chế tạo TBCK. 

 - Lựa chọn đúng các loại vật liệu gia công chế tạo chi tiết cơ khí, vật liệu phụ thông 
dụng của nghề chế tạo TBCK. 

 - Sử dụng thành thạo các loại đồ gá dùng trong máy cắt kim loại, máy uốn, máy 
nhấn,... và cá loại đồ gá thường dùng trong quá trình chế tạo thiết bị cơ khí. 

 - Thực hiện khai triển thành thạo một số hình dạng trên thép tấm, thép hình. 

 - Gá chi tiết, bộ phận thiết bị cơ khí chính xác, đúng yêu kỹ thuật, chọn đúng dụng 
cụ, xác định đúng các thông số khi chế tạo các thiết bị cơ khí. 

 - Tự kiểm tra được kích thước, xác định các sai số hình học bằng thước, eke,... và 
các dụng cụ đo, kiểm tra thông dụng khác trong nghề chế tạo TBCK. 

 - Thực hiện được các phương pháp gia công nguội cơ bản như: gia công  các bề  

mặt phẳng, khoan, khoét, cắt ren,… trên các thiết bị cơ khí chuyên dùng và dụng cụ 

cầm tay. 

 - Thực hiện thuần thục các thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép 

tạo ra các sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật ở dạng: Ống, dạng khung, dạng bình, bồn-
bể,... cho các công trình công nghiệp và dân dụng. 

 - Phát hiện và khắc phục được các nguyên nhân gây ra sai hỏng trong khi gia công 
chế tạo TBCK. 

Ứng dụng được 5S vào trong quá trình thực hiện công việc đạt hiệu quả cao. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 - Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm một phần đối với nhóm. 

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

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

 - Công nhân trực tiếp làm việc trên dây chuyền sản xuất thiết bị cơ khí có trang 

thiết bị hiện đại trong các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, phân xưởng cơ khí trong 
và ngoài nước. 

 - Có thể tự tạo dịch vụ sản xuất trong lĩnh vực liên quan. 

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

 - Có khả năng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. 

 - Có khả năng tự học tập và tìm hiểu trong môi trường công tác. 

 - Có khả năng nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng nghề 
trong cơ sở, đơn vị sản xuất. 

 - Có khả năng học lên trình độ cao hơn, liên thông lên cao đẳng thuộc các chuyên 

ngành cơ khí đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

6. Các yêu cầu khác: 

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

 Có trình độ tin học đạt chuẩn sử dụng CNTT theo quy định bộ thông tin truyền 
thông hoặc tương đương. 

6.2. Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ: 

 Có trình độ tiếng Anh bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương 
đương. 


