
CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

 

Tên nghề:   CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Mã nghề:  5510216 

Trình độ đào tạo:  Trung cấp 

Hình thức đào tạo:  Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh:  

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

+ Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương, học bổ sung văn hoá THPT theo Quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm cho đối tượng tốt nghiệp THPT; đối tượng tốt nghiệp THCS cộng thêm thời 

gian học bổ sung văn hoá THPT theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Trung cấp. Đạt trình độ kỹ năng nghề bậc 4/8 theo khung 

năng lực kỹ năng nghề Quốc gia. 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1 Mục tiêu chung 

 - Chấp hành tốt mọi chủ chương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của công dân. 

- Có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp; 

- Có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; 

- Có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm 

việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước; 

- Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, cũng cố 

an ninh quốc phòng. 

1.2 Mục tiêu cụ thể : 

- Kiến thức 

      + Có kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, điện kỹ thuật, vật liệu cơ khí, dung sai lắp ghép 

và đo lường, điện tử cơ bản, tin học, ngoại ngữ để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn về nghề. 

+ Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong của ô tô và xe máy. 

+ Có kiến thức về quy trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa các hư hỏng 

của động cơ và ô tô. 

- Kỹ năng 
+ Thực hiện được việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của động cơ và ô tô. 

      + Kiểm định chất lượng của động cơ, hệ thống phanh của ô tô. 

2. Nội dung chương trình: 

 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian của môn học, mô đun 

(giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

LT TH KT 

I Các môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 4 90 30 56 4 

II Đào tạo kỹ năng mềm 
3 60 18 39 3 



Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian của môn học, mô đun 

(giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

LT TH KT 

MH 07 Kỹ năng mềm 3 60 18 39 3 

III Các môn học và mô đun đào tạo nghề 63 1535 330 1068 137 

III.1 Các môn học kỹ thuật cơ sở 13 195 129 42 24 

MH 08  Điện kỹ thuật 2 30 21 5 4 

MH 09  Cơ ứng dụng                     2 30 20 6 4 

MH 10  Vẽ kỹ thuật                     3 45 30 11 4 

MH 11  Vật liệu cơ khí 2 30 18 8 4 

MH 12  Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2 30 20 6 4 

MH 13  An toàn lao động 2 30 20 6 4 

III.2 

Các môn học, mô đun chuyên môn 

nghề 50 1340 201 1026 113 

MĐ 14 Kỹ thuật chung về ô tô 2 30 17 10 3 

MĐ 15 Sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền  4 90 17 63 10 

MĐ 16 Bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu phân phối khí 2 45 10 29 6 

MĐ 17 

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống bôi trơn và 

làm mát 2 45 12 28 5 

MĐ 18 

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu 

động cơ xăng dùng chế hòa khí 1 30 5 22 3 

MĐ 19 

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phun xăng 

điện tử 3 75 9 61 5 

MĐ 20 

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu 

động cơ diesel 3 75 8 59 8 

MĐ 21 

Bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện động cơ 

ô tô 4 90 18 63 9 

MĐ 22 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực 5 120 27 83 10 

MĐ 23 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái 2 60 14 40 6 

MĐ 24 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh 4 90 18 63 9 

MĐ 25 Kiểm tra, sửa chữa PAN động cơ ô tô 4 105 11 85 9 

MĐ 26 Bảo dưỡng, sửa chữa mô tô - xe máy 4 90 15 69 6 

MĐ 27 Thực tập tốt nghiệp 10 395 20 351 24 

Tổng cộng thời gian cả khóa học: 78 1850 442 1255 153 

 


