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Nhóm Mã CHUẨN ĐẦU RA CDIO 
Mức độ 

bloom 

Nhóm 
kiến thức   

cơ bản  

CĐR 1 
Khả năng áp dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ 
thuật giải quyết vấn đề kỹ thuật ô tô: 

1.1 

1.2 

1.3 

3 

 

 

- Có kiến thức toán học (giải tích, giải tích số, đại số, và sắc 
xuất thống kê) để tiếp thu kiến thức về cơ sở ngành và 
chuyên ngành. 

  

- Có khả năng áp dụng kiến vật lý và hóa học vào giải quyết 
các vấn đề kỹ thuật ô tô như tính toán thiết kế hệ thống, kết 
cấu chi tiết, tổng thành và khai thác kỹ thuật ô tô. 

  

- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ học, kỹ thuật cơ khí, kỹ 
thuật điện - điện tử và công nghệ thông tin để giải quyết các 
vấn đề về kỹ thuật ô tô như tính toán thiết kế chi tiết, tổng 
thành và thiết kế hệ thống trên ô tô và khai thác kỹ thuật ô 
tô. 

  

CĐR 2 

Nắm được kiến thức về triết học, kinh tế chính trị Mác-
Lê nin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, hiểu được nội dung cơ bản của đường lối đấu 
tranh cách mạng, các bài học về lý luận và thực tiễn của 
Đảng Cộng sản Việt Nam để có được nhận thức và hành 
động đúng trong cuộc sống, trong học tập và lao động 
nghề nghiệp. 

1.1 2 

CĐR 3 
Nắm được kiến thức về pháp luật và các vấn đề an ninh, 
quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp và có sức 
khỏe để bảo vệ tổ quốc. 

1.1 2 

CĐR 4 
Có năng lực ngoại ngữ đạt tối thiểu bậc 3 trong khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc do bộ GD và ĐT ban hành. 

3.3 3 

Nhóm 
kiến thức 

 
CĐR 5 

Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và vận hành 
các công cụ kỹ thuật và phần mềm hiện đại cần thiết cho 

4.5 

4.6 
3 
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cơ sở  thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô: 

 

 

- Có khả năng sử dụng công cụ công nghệ thông tin cơ bản.   

- Có khả năng sử dụng các phần mềm, thiết bị chẩn đoán kỹ 
thuật ô tô và phần mềm quàn lý dịch vụ kỹ thuật ô tô. 

  

- Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, phầm mềm 
phân tích kết cấu, khí động học và phần mềm mô phỏng 
động lực học hệ thống. 

  

 
 

Nhóm 
kiến thức 

ngành 
 và 

chuyên 
ngành 

CĐR 6 
Khả năng thực hiện các thí nghiệm, cũng như phân tích, 
đánh giá và giải thích dữ liệu thí nghiệm trong lĩnh vực 
kỹ thuật ô tô: 

2.2 

4.4 
4 

 

- Có khả năng tổ chức, thiết lập và thực hiện các thí nghiệm, 
kiểm định các chi tiết, tổng thành, hệ thống trên ô tô và ô tô 
theo quy trình.  

  

- Có khả năng tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu thí 
nghiệm, giải thích quy luật, các kết luận và đánh giá từ dữ 
liệu thí nghiệm. 

  

 
CĐR 7 

 

Khả năng thiết kế một chi tiết, một hệ thống hoặc một 
quy trình trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô đáp ứng các yêu 
cầu mong muốn trong các điều kiện ràng buộc thực tế 
như: kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức 
khỏe và an toàn, sản xuất và sự phát triển bền vững 
trong bối cảnh toàn cầu: 

2.3 
4.1 
4.2 

 
4 

 
 
 

- Có khả năng thiết kế, tính toán các thống số của hệ thống 
trên ô tô đáp ứng theo yêu cầu đặt ra và thích ứng với các hệ 
thống đã có. 

  

- Có khả năng tính toán thiết kế kết cấu một chi tiết, cụm 
chi tiết, tổng thành và hệ thống trên ô tô đảm bảo các yêu 
cầu đặt ra. 

  

- Có khả năng triển khai và thực hiện quy trình công nghệ 
lắp ráp cụm chi tiết, tổng thành và tổng lắp và lắp ráp hoàn 
thiện ô tô. 

  

- Có khả năng triển khai, thực hiện theo quy trình công nghệ 
chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống và tổng 
thành trên ô tô. 

  

CĐR 8 Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề 
kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô: 

2.1 
4.3 

 
4 

 

- Có khả năng vận dụng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong 
thiết kế, chế tạo, lắp ráp và sử dụng ô tô. 

  

- Có khả năng xác định, phân tích, đánh giá và giám định tai 
nạn giao thông.   
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Nhóm kỹ 
năng, 

thái độ 
cá nhân 

CĐR 9 

Khả năng làm việc nhóm, làm việc trong nhóm đa 
ngành, đa quốc gia, tạo ra môi trường hợp tác toàn diện, 
xây dựng các mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đạt 
được mục tiêu: 

3.1 3 

 
 
 

- Có khả năng tham gia vào nhóm làm việc hiệu quả, hợp 
tác, xây dựng kế hoạch và thực hiện các nhiệm đạt được 
mục tiêu và tiến độ. 

  

- Có khả năng tổ chức và quản lý thiết bị nhà xưởng, dịch 
vụ sau bán hàng ô tô, dây truyền lắp ráp, kiểm định kỹ thuật 
ô tô. 

  

- Có khả năng hiểu và tham gia vào phân tích các chỉ số 
kinh tế, kỹ thuật và các chỉ số khác trong dịch vụ khách 
hàng để xác định mục tiêu và kế hoạch nhiệm vụ. 

  

 

 

Nhóm kỹ 
năng, 

thái độ 
nghề 

nghiệp  

CĐR 
10 

Khả năng giao tiếp hiệu quả trong nghề nghiệp và trong 
phạm vi rộng, khả năng sử dụng các công cụ hiện đại hỗ 
trợ trong giao tiếp, trình bày: 

3.2 3 

 
 

- Có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng các loại hình giao tiếp.   

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong tiếp xúc khách hàng, 
cố vấn dịch vụ kỹ thuật ô tô, tiếp nhận thông tin và giải 
quyết khiếu nại của khách hàng. 

  

- Có khả năng giao tiếp nội bộ, kiến thức về mô hình tổ 
chức doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô, 
mối quan hệ với các bộ phận liên quan. 

  

- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ, phần mềm trong 
giao tiếp và trình bày. 

  

CĐR 
11 

Có hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức 
nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật, đưa ra 
những đánh giá đúng đắn, xem xét tác động của các giải 
pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi 
trường và xã hội. 

2.5 2 

CĐR 
12 

Có nhận thức về nhu cầu và khả năng tự học tập suốt 
đời: 

2.4 3 

 
 

Khả năng sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu kỹ thuật chuyên 
ngành, kỹ năng quản lý tài liệu, kỹ năng đọc và tổng hợp tài 
liệu, kỹ năng viết báo cáo và soạn thảo tài liệu kỹ thuật, kỹ 
năng trình bày và thuyết trình một vấn đề kỹ thuật. 

  


