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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo quyết định số 243/QĐ-CĐCN ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên) 

 

Tên nghề: Cắt gọt kim loại 

Mã nghề: 6520121 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

Hình thức đào tạo: Theo phƣơng thức tích lũy môn học, mô đun  

Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tƣơng đƣơng 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

 Chương trình nhằm đào tạo ra những KTV chuyên ngành “Công nghệ Cắt gọt kim 

loại”trình độ Cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công nghiệp, có khả 

năng tư duy độc lập và chủ động sáng tạo, có kiến thức sâu về chuyên môn, vững vàng kỹ 

năng thực hành nghề. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế taọ trong lĩnh vực Cắt 

gọt kim loại, vâṇ hành, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bi ,̣ hệ thống công nghiêp̣ . Có khả 

năng áp dụng các công nghệ tiên tiến vào phân tích các hiện tượng trong quá trình gia 

công kim loại tạo các sản phẩm cơ khí nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa đất nước. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức chung: 

1.2.1.1.  An ninh quốc phòng  

   Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, 

có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc; 

1.2.1.2. Các môn về giáo dục chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh:  

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin; Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo. 

1.2.1.3. Khoa học cơ bản: 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có khả năng vận dụng chúng 

vào việc tiệp cận, ứng dụng các thông tin và kiến thức mới; có khả năng khai thác, nghiên 

cứu và sử dụng khoa học cơ bản vào ngành học. 

1.2.1.4 . Công nghệ thông tin 

Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán hoặc lập trình đơn 

giản và ứng dụng vào thực tế công việc. 
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1.2.1.5. Ngoại ngữ:  

Ngoài tiếng Anh cơ bản, người học còn có khả năng sử dụng được tài liệu tiếng 

Anh chuyên ngành phục vụ cho ngành học. 

1.2.2. Kiến thức chuyên môn: 

+ Đọc và phân tích được bản vẽ kỹ thuật, hiểu được tính chất cơ lý tính của các loại vật 

liệu thông dụng.  

+ Có kiến thức về máy cắt, đồ gá, dao cắt, quy trình công nghệ, chế độ cắt, dung dịch làm 

nguội. 

 + Có kiến về khoa học cơ bản, kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Cơ khí. 

+ Hiểu được các phương pháp gia công cơ bản trên, máy tiện vạn năng, máy phay vạn 

năng, máy mài, máy khoan, máy tiện CNC, máy phay CNC... 

+ Hiểu rõ kết cấu của các chi tiết, các cụm máy và các đường truyền động của máy. 

+ Hiểu được phương pháp thiết kế và chế tạo khuôn mẫu, biết ứng dụng các phần mềm 

hỗ trợ trong quá trình thiết kế.  

1.2.3. Kiến thức bổ trợ 

- Tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tại Thông tư liên tịch số 

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về việc Quy định tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, 

gồm đủ 6 mô đun cơ bản, quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT). 

- Ngoại ngữ: Được đánh giá trình độ năng lực chung về ngoại ngữ đạt bậc 2 (A2) 

theo 6 bậc của Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương. 

1.2. 4. Yêu cầu về kỹ năng 

1.2.4.1. Kỹ năng cứng:  

- Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp; 

+ Vận hành và gia công thành thạo trên các máy công cụ. 

+ Thiết kế được quy trình công nghệ gia công trên máy vạn năng thông dụng như: máy 

Tiện, máy Phay, máy Bào, máy Khoan, máy Mài, … 

+ Có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng nghề vào thực tiễn lao động sản 

xuất; 

+ Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công;  

+ Thiết kế và chế tạo được chi tiết, thiết bị cơ khí đơn giản; 

+ Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản;  

+ Kỹ năng gia công kim loại trên các máy Tiện, Phay, Bào, Xọc, Mài; Sử dụng thành 

thạo các phần mềm trong thiết kế Cơ khí  

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm và công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực thiết kế và lập 

trình công nghệ gia công trên máy công cụ điều khiển theo chương trình số (CNC). 
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- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

+ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công 

nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh;  

+ Có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt qui trình, qui phạm và kỷ luật lao 

động. 

1.2.4.2. Kỹ năng mềm: 

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo 

nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có khả năng suy luận, kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu 

quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc. 

- Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học. 

1.2.5. Yêu cầu về thái đô ̣

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận 

dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể;  

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện 

nghĩa vụ công dân; 

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, 

quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật 

và tinh thần trách nhiệm trong công việc; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các 

thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; 

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ 

chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; 

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực 

chuyên môn và trong giao tiếp xã hội. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

+ Có thể làm việc ở các cơ sở thiết kế, các nhà máy chế tạo khuôn mẫu; các công ty, nhà 

máy chế tạo cơ khí hoặc sử dụng các dây chuyền công nghệ và các thiết bị cơ khí tự 

động; các công ty hoạt động dịch vụ thương mại kỹ thuật; các cơ sở đào tạo và nghiên 

cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí với vai trò người kỹ sư thực hành, quản lý hay điều 

hành. 

+ Làm cán bộ quản lý kỹ thuật sản xuất. 

+  Làm việc tại các doanh nghiệp có dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm cơ khí; 

+ Làm cán bộ kỹ thuật  tại các nhà máy sản xuất, chế tạo cơ khí. 
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+ Trực tiếp thiết kế và chế tạo các chi tiết máy, cụm máy, các thiết bị cơ khí... 

+ Trực tiếp thiết kế và chế  tạo các sản phẩrm khuôn mẫu. 

+ Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp thu các công nghệ mới. 

+ Tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 36 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2535 giờ 

- Khối lượng các môn học chung: 22 tín chỉ = 450 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 87 tín chỉ = 2085 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 766 giờ (tính cả kiểm tra); Thực hành, thực tập, thí nghiệm, thảo 

luận: 1.754 giờ (tính cả kiểm tra). Đạt tỷ lệ giữa Lý thuyết/Thực hành là: 30,4/69,6 (%) 

- Thời gian khóa học: 2,5 năm. 

3. Nội dung chƣơng trình: 

Mã 

MH 
Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ thực 

tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

I. Các môn học chung 22 435 157 255 23 

MH 01 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật 2 30 21 7 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4 

MH 04 Giáo dục quốc phòng - An 

ninh 
4 75 58 13 4 

MH 05 Tin học 3 75 17 54 4 

MH 06 Tiếng Anh 6 120 60 50 10 

II.  Các môn học, môđun chuyên 

môn  
84 2070 516 1463 91 

II.1. Môn học cơ sở 29 435 308 104 23 

MH 07 Toán cao cấp 5 75 62 10 3 

MH08 Vật lý đại cương 2 30 22 6 2 

MH 09 Hóa học đại cương 2 30 22 6 2 

MH 10 Điện - Điện tử cơ bản  2 30 22 6 2 

MH 11 Vật liệu cơ khí 3 45 39 4 2 
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MH 12 Vẽ kỹ thuật 4 60 42 15 3 

MH 13 An toàn lao động 2 30 26 2 2 

MH 14 Dung sai lắp ghép 2 30 20 8 2 

MH 15 Cơ ứng dụng 4 60 43 14 3 

MH 16 AutoCAD 3 45 10 33 2 

II.2. Môn học, mô đun chuyên môn 51 1515 200 1255 60 

MH 17 Nguyên lý cắt 2 30 20 8 2 

MH 18 Máy Công cụ 4 60 43 14 3 

MH 19 Công nghệ chế tạo máy 4 60 43 14 3 

MH 20 Đồ gá 2 30 20 8 2 

MH 21 Thực hành nguội cơ bản 3 90 8 80 2 

MH 22 
Lý thuyết chung về cắt gọt 

kim loại 
2 30 26 2 2 

MĐ 23 Tiện trụ ngoài 3 90 7 79 4 

MĐ 24 Tiện trụ trong 2 60 4 52 4 

MĐ 25 Tiện côn 3 90 4 82 4 

MĐ 26 
Tiện ren tam giác, truyền 

động 
3 90 8 78 4 

MĐ 27 Tiện định hình - Tiện lệch tâm 3 90 4 82 4 

MĐ 28 Phay, Bào mặt phẳng 2 60 6 51 3 

MĐ 29 Phay, bào mặt bậc, nghiêng 2 60 6 51 3 

MĐ 30 Phay bánh răng, thanh răng  3 90 8 78 4 

MH 31 Gia công trên máy CNC  3 90 8 78 4 

MĐ 32 Thực hành Hàn cơ bản 3 90 4 84 2 

MĐ 33 Gia công nâng cao 5 150 6 140 4 

MĐ 34 Thực tập tốt nghiệp 6 270 6 256 8 

II.3. Môn học, mô đun chuyên môn tự 

chọn 
4 120 8 104 8 

MĐ 35 Mài mặt phẳng 2 60 4 52 4 

MĐ 36 Phay rãnh và góc 2 60 4 52 4 

MĐ 37 Tiện có gá lắp phức tạp 2 60 4 52 4 

MĐ 38 Mài tròn ngoài 2 60 4 52 4 

Tổng cộng 110 2535 767 1645 123 
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4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:- Trong 

một học kỳ bố trí 18 đến 20 tuần dành cho học tập, trong đó: Một học kỳ bố trí giảng 

dạy không quá 8 môn học, mô đun với số tín chỉ không quá 20 tín chỉ. Mỗi tín chỉ 

được tính bằng: 15 lý thuyết; 30 giờ thảo luận, thí nghiệm, thực hành; 45 giờ thực tập 

tại cơ sở (nhà máy, xí nghiệp).- Thời gian học lý thuyết, thực hành được thực hiện một 

ngày không quá 8 giờ, một tuần không quá 30 giờ lý thuyết; Không quá 6 giờ/ 1 ngày. 

Thời gian kiểm tra lý thuyết ≤ 30 phút, thời gian kiểm tra thực hành tùy theo tính chất 

từng mô đun. Học thực hành theo ca, mỗi ca từ 15 - 18 sinh viên/01 xưởng/01 giáo 

viên. Người học phải tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài 

tích hợp, thực hành, thực tập quy định trong chương trình mới được dự thi kết thúc hết 

môn học, mô đun.- Căn cứ kế hoạch đào tạo hàng năm, nhà trường sẽ bố trí thời gian 

cho người học được tham gia hoạt động ngoại khóa theo hình thức đi trải nghiệm thực 

tế tại các nhà máy xí nghiệp. Quỹ thời gian trải nghiệm thực tế sẽ tính vào thời gian dự 

trữ của khóa học (04 tuần/1 khóa học) và thời gian nghỉ hè (10 tuần/1 khóa học 2 năm) 

đảm bảo đúng quy định. 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học đã được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo 

từng môn học trong chương trình đào tạo và chương trình môn học (Tại Phụ lục 02, 

03).4.3. Hướng dẫn xét tốt nghiệp: Theo Điều 25 tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.Căn cứ vào kết 

quả được xét tốt nghiệp của người học, Hiệu trưởng nhà trường sẽ ra quyết định công 

nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định tại Thông tư 

09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội. 

 

 Ngày 19 tháng 6 năm 2020 

 KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Việt Hƣơng 
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ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên môn 

đƣợc đào tạo 

Trình độ 

nghiệp vụ 

sƣ phạm 

Trình độ kỹ 

năng nghề 

Môn học, mô 

đun, tín chỉ 

đƣợc phân 

công giảng dạy 

1 Đinh Thị Huyền Thạc sĩ giáo dục công dân NVSP  
Giáo dục chính 
trị 

2 Phan Thanh Huyền 
Thạc sĩ Luật dân sự và hành 

chính nhà nước 
NVSP  Pháp luật 

3 Phạm Thị Thanh Hương Thạc sĩ tin học NVSP  Tin học 

4 Hoàng Thu Hoài Đại học SP Tiếng Anh NVSP  Tiếng Anh 

5 Lê Quang Huy Thạc sĩ GDTC NVSP  
Giáo dục thể 

chất 

6 Nguyễn Thị Vân Thạc sĩ sư phạm Toán NVSP  Toán cao cấp 

7 Bùi Thu Hà Thạc sĩ sư phạm Lý - Tin NVSP  Vật lý đại cương 

8 Đinh Thị Lý Đại học sư  phạm khoa học Hóa NVSP  
Hóa học đại 

cương 

9 Trần Thanh Quang Đại học cơ – điện NVSP  Vật liệu cơ khí 

10 Nguyễn Quốc Dũng Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  Vẽ kỹ thuật 

11 Vũ Mạnh Huy Đại học CN chế tạo máy NVSP  
An toàn lao 

động  

12 Ngô Thị Hà Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  
Dung sai lắp 

ghép 

13 Nguyễn Ngọc Hường Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  Cơ ứng dụng 

14 Tống Duy Hoàng Đại học SPKT cơ khí NVSP  Autocad 

15 Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ tự động hóa NVSP KNNQG3 
Kỹ thuật điện, 

điện tử cơ bản 

16 Cao Đông Phong Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  
Nguyên lý dụng 

cụ cắt 

17 Cao Đông Phong Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  Máy công cụ 

18 Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  
Công nghệ chế 

tạo máy 

19 Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  Đồ gá 

20 Đỗ Huy Vạn Đại học cơ khí chế tạo máy NVSP  
Thực hành 

nguội cơ bản 

21 Trần Thanh Hưng Thạc sĩ SPKT NVSP KNNQG3 
Thực hành hàn 

cơ bản 

22 Huỳnh Thị Hồng Đại học SPKT NVSP  

Lý thuyết chung 

về cắt gọt kim 

loại 
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23 Huỳnh Thị Hồng Đại học SPKT NVSP  Tiện trụ ngoài 

24 Huỳnh Thị Hồng Đại học SPKT NVSP  Tiện trụ trong 

25 Nguyễn Ngọc Kiên Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  Tiện côn 

26 Nguyễn Ngọc Kiên Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  

Tiện ren tam 

giác, truyền 

động 

27 Nguyễn Ngọc Kiên Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  
Tiện định hình - 

Tiện lệch tâm 

28 Trần Thị Hải Tuyết Đại học cơ khí chế tạo máy NVSP  
Tiện có gá lắp 

phức tạp 

29 Nguyễn Ngọc Kiên Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  
Phay, Bào mặt 

phẳng 

30 Nguyễn Ngọc Kiên Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  
Phay, bào mặt 

bậc, nghiêng 

31 Trần Thị Hải Tuyết Đại học cơ khí chế tạo máy NVSP  
Phay bánh răng, 

thanh răng  

32 Trần Thị Hải Tuyết Đại học cơ khí chế tạo máy NVSP  
Phay rãnh và 

góc 

33 Đặng Thị Thanh Nga Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy NVSP  
Gia công trên 

máy CNC 

34 Huỳnh Thị Hồng Đại học SPKT NVSP  
Gia công nâng 

cao 
































































