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2.3. C�u trúc và n�i dung ch��ng 
trình �ào t�o 

2.3. Program Structure and Content 

2.3.1. N�i dung ch��ng trình cho th�y s� 
cân b�ng gi	a các k
 n�ng chung và chuyên 
ngành. 

C�u trúc ch��ng trình ���c th� hi�n 
trong m�c 2.2.1 (B	ng 2.2-1) cho th�y s
 cân 
b�ng t�t gia các h�c ph�n nh�m thúc ��y các 
k� n�ng chung và chuyên ngành. Phân b� toàn 
b� các h�c ph�n ���c th� hi�n trong B	ng 2.3-
1. Các môn h�c chung (56 tín ch�) t�p trung xây 
d
ng các k� n�ng n�n t	ng c�n thi�t �� theo 
�u�i h�c t�p su�t ��i và nh�n bi�t n�ng l
c sinh 
viên qua giáo d�c ��i c��ng. Các môn h�c c�t 
lõi (39 tín ch�) t�p trung vào ��t n�n t	ng cho 
vi�c h�c t�p các ch��ng trình k� thu�t. Các 
môn h�c chuyên ngành (49 tín ch�) ph	n ánh rõ 
nét t�m quan tr�ng các k� n�ng chuyên môn 
c�a ��u vào các bên liên quan. 6 tín ch� còn l�i 
(4%) là môn h�c t
 ch�n mà sinh viên t
 l
a 
ch�n [2.3-1] [2.3-3]. 

B�ng 2.3-1 Phân b� các h�c ph�n 
Danh sách Tín ch T l� % 

Các môn h�c 56 37 % 
Các môn h�c c�t 39 26 % 
Các môn h�c 49 33 % 
Các môn h�c 6 4 % 
T�ng c�ng 150 100 % 

 

2.3.1. The program content shows a good 
balance between generic and specialized 
skills. 

The program structure shown in Section 
2.2.1 (Table 2.2-1) shows a good balance 
between courses that promote generic and 
specialized skills. Overall distribution of 
courses is shown in Table 2.3-1. General 
education (56 credits) focuses on building 
foundation skills necessary for pursuing 
lifelong learning and student identity through 
general education. Core courses (39 credits) 
focus on laying the ground work for studying 
in engineering programs. Major courses (49 
credits) are more specific to the major 
reflecting the strong emphasis on specialized 
skills per inputs from stakeholders. The 
remaining 6 credits (4%) are free electives 
which students select [2.3-1] [2.3-3]. 

B�ng 2.3-1 Overall distribution of courses 
Category Credits Percentage 

General education 56 37 % 
Core courses 39 26 % 
Major courses 49 33 % 
Free electives 6 4 % 

Total 150 100 % 
 

2.3.2. Ch��ng trình ph�n ánh t�m nhìn và 
s� m�nh c�a Tr��ng. 

V�i m�c tiêu tr� thành m�t tr��ng ��i 
h�c d
a trên nghiên c�u nh� �ã nêu trong t�m 
nhìn c�a tr��ng ��i h�c [2.3-2], s
 phát tri�n 
ch��ng trình gi	ng d�y ��t tr�ng tâm vào 
nghiên c�u.  �u tiên, các môn h�c theo d
 án 
�ã ���c m� r�ng �� t�ng c��ng cho các n�i 
dung c�a môn h�c. Ngoài ra, các môn h�c t
 
ch�n ���c t�ng thêm �� sinh viên có nhi�u 
�!nh h��ng ngh� nghi�p, c"ng nh� ti�p t�c 
phát tri�n � trình �� sau ��i h�c [2.3-3] [2.3-
6]. Tr��ng là n�i cung c�p ngu#n nhân l
c có 

2.3.2. The program reflects the vision and 
mission of the University. 

With the aim to become a research-
based university as stated in university 
vision [2.3-2], the Electrical Electronics 
Engineering Technology curriculum 
development put a particular emphasis on 
research. First, the project courses were 
expanded on increasing the intensity of the 
project content. In addition, the elective 
subjects were added to students professional 
orientation, as well as continuing with the 
development of postgraduate [2.3-3] [2.3-6]. 
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k� n�ng th
c hành t�t, phù h�p v�i th
c t� s	n 
xu�t, �áp �ng nhu c�u ngày càng cao c�a xã 
h�i [2.3-2]. Do �ó, các h�c ph�n th
c t� và các 
h�c ph�n th
c t�p ���c chú tr�ng quan tâm 
trong ch��ng trình h�c Công ngh� k� thu�t 
 i�n –  i�n t$ [2.3-3]. 

 

The University provide skilled human 
resources best practices, consistent with 
actual production to meet the increasing 
demands of society [2.3-2]. Therefore, the 
actual courses and practice courses showed 
special interest in The Electrical Electronics 
Engineering Technology program [2.3-3]. 

2.3.3. S� góp ph�n c�a m�i h�c ph�n �� ��t 
���c k�t qu� h�c t�p rõ ràng. 

M%i h�c ph�n quy �!nh c� th� nhng 
�óng góp c�a nó ��i v�i b�n ph�m vi 	nh 
h��ng c�a k�t qu	 h�c t�p mong ��i trong vi�c 
s&p x�p ch��ng trình gi	ng d�y (Xem B	ng 
2.2-2). K�t h�p ch��ng trình gi	ng d�y v�i 
b	ng ��c �i�m mong ��i (B	ng 2.1-1), s
 �óng 
góp c�a m%i h�c ph�n ��i v�i k�t qu	 h�c t�p 
mong ��i và các k�t qu	 mong mu�n ���c th� 
hi�n m�t cách rõ ràng. Cùng v�i vi�c l�p b	ng 
các bên liên quan (B	ng 2.1-4), s
 góp ph�n 
c�a m%i môn h�c v�i các yêu c�u t' các bên 
liên quan ���c nêu rõ. 

2.3.3. The contribution made by each 
course to achieve the learning outcomes is 
clear. 

Each course specifies its contribution 
toward the five domains of expected 
learning outcomes in the curriculum 
mapping (See Table 2.2-2). Combining the 
curriculum mapping with the characteristics 
mapping (Table 2.1-1), the contribution of 
each courses toward the expected learning 
outcomes and desired characteristics are 
explicitly stated. Together with the 
stakeholder mapping (Table 2.1-4), the 
contribution of each course to the 
requirements from the stakeholders is clearly 
stated. 

2.3.4. Ch��ng trình h�c ���c xây d�ng ch�t 
ch� và t�t c� các môn h�c và các h�c ph�n 
th�ng nh�t v�i nhau. 

Trình t
 c�a m%i h�c ph�n cho th�y r�ng 
th� m�nh trong các môn n�n t	ng là �i�u ki�n 
tiên quy�t �� �áp �ng ���c các môn h�c cao 
h�n. Trong tr��ng h�p c�a các môn h�c c�t lõi 
và các môn chuyên ngành, chúng ���c s&p x�p 
thành m�t chu%i logic [2.3-1], mà các h�c ph�n 
c�n thi�t cho th�y s
 ph�c t�p ngày càng t�ng 
c�a các ��i t��ng nh� minh h�a trong Hình 
2.3-1. Hình minh h�a cho th�y s
 g&n k�t t�t 
c�a các môn h�c và h�c ph�n. 

2.3.4. The program is coherent and all 
subjects and courses have been integrated. 

The sequencing of individual courses 
assumes that strength in foundation areas is 
pre-requisite to strengths in more advanced 
areas. In the case of core courses and 
specialization courses, they are arranged into 
a logical succession [2.3-1] where 
postrequisite courses indicate increasing 
complexity in the subject matter as 
illustrated in Figure 2.3-1. This figure 
indicates a good coherent and integration of 
subjects and courses. 
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Hình 2.3-1 Chu%i các môn h�c cho th�y ch��ng trình g&n k�t và th�ng nh�t v�i nhau. 

Figure 2.3-1 Course sequence showing good program coherency and integration. 

 
2.3.5. Ch��ng trình �ào t�o th� hi�n chi�u 
r�ng và chi�u sâu. 

Ch��ng trình �ào t�o ngành Công ngh� 
k� thu�t  i�n –  i�n t$ bao g#m các môn h�c 
chung (56 tín ch�), các môn h�c c�t lõi (39 tín 
ch�), và các môn h�c chuyên ngành (55 tín ch�) 
[2.3-1]. Nó cho th�y c	 b� r�ng trong ki�n th�c 
��i c��ng và chi�u sâu trong các môn chuyên 
ngành c�a ngành Công ngh� k� thu�t  i�n – 
 i�n t$. 

Kh�i ki�n th�c ��i c��ng: 56 tín ch� các h�c 
ph�n giáo d�c ��i c��ng ���c cung c�p trong 
B	ng 2.3-2 d��i �ây. 

B�ng 2.3-2 Phân ph�i các h�c ph�n 
giáo d�c ��i c��ng 

Danh sách Tín ch 
K� n�ng ngo�i ng 9 
Nhân v�n 12 

Khoa h�c xã h�i 6 

Khoa h�c t
 nhiên 29 
T�ng c�ng 56 

2.3.5. The program shows breadth and 
depth. 

The Electrical Electronics Engineering 
Technology program consists of general 
education (56 credits), core courses (39 
credits), and major courses (55 credits) [2.3-
1]. It shows both breadth in general 
education and depth in specialized Electrical 
Electronics Engineering Technology 
courses. 
General Education: The 56 credits of 
general education courses are provided in 
Table 2.3-2 below. 
 

Table 2.3-2 Distribution of general 
education courses 

Table 2.3-3 Credit 
Language Skills 9 
Humanities 12 

Social Science 6 

Science 29 

Nh�p môn ngành công ngh� k� thu�t �i�n �i�n t� ���

V�t li�u �i�n
– �i�n t� ���

M�ch �i�n ��� Khí c� 
�i�n ���

Máy �i�n ���

K� thu�t s� (3)

	i�n t� 
c
 b�n (4)

H� th�ng �i�u 
khin t� ��ng (3)

An toàn �i�n (2) H� th�ng 
�i�n (3)

Th�c t�p 
�i�n ���

	o l��ng �i�n 
và thi�t b� �o (3)

Th�c t�p 
k� thu�t �o (1)

Truy�n ��ng 
�i�n t� ��ng (3)

Th�c t�p 
cung c�p �i�n (2)

	� án 
Cung c�p �i�n (1)

Cung c�p �i�n (3) B�o v� và 
t� ��ng hóa (2)

Th�c t�p 
máy �i�n (2)

Vi x� lý (3)

	i�u khin 
l�p trình (3)

Th�c t�p 
�i�n t� công su�t (2)

	i�n t� 
công su�t (3)

Th�c t�p 
�i�n t� (2)

Th�c t�p 
k� thu�t s� (2)

Th�c t�p 
vi x� lý (2)

Th�c t�p �i�u 
khin l�p trình (2)

H� th�ng thu th�p 
d� li�u, �i�u khin 

và giám sát (SCADA) (2)

	� án 	i�u 
khin l�p trình (1)

Gi�i tích và mô 
ph�ng h� th�ng �i�n (2) 

CAD  trong 
k� thu�t �i�n (2)

Th�c t�p truy�n 
��ng �i�n t� ��ng (2)

	� án Truy�n 
��ng �i�n t� ��ng (1)

Chuyên �� th�c t� (1) Th�c t�p t�t nghi�p (2)

Khóa lu�n t�t nghi�p (10)

�����	�
����
�

�����	����
��

�����	����
��

�����	�������

�����	�������

�����	�����
�

�����	����
���

Chuyên �� TN 1 (3)

Chuyên �� TN 2 (3)

Ti�u lu�n t�t nghi�p (4)

��� �����

��	�
����

�	���	��

����	�

� ��	
� �
��
���
���


Nh�p môn qu�n tr� ch�t l��ng

Kinh t� h�c ��i c�
ng 

Ph�
ng pháp lu�n sáng t�o

K� n�ng xây d�ng k� ho�ch 

� ��	
� �
� ��
���
���

� ����� �����������	�������� �������� �������

����������

	����	���

��	�����	���

���	���	�

��	�

K� thu�t chi�u sáng 
dân d�ng và công nghi�p

H� th�ng kim soát 
an ninh, an toàn

Thi�t b� �i�u 
khin �i�n

Máy �i�n
��c bi�t

Nhà máy �i�n 
và tr�m bi�n áp

Tính toán s�a 
ch�a máy �i�n

� �	��

��

�	�

���	�
Qu�n lý 

d� án

Qu�n tr� 
công nghi�p

� ��	���

�����

		���� 	��

� ���	����	� �

�����		��

N�ng l��ng 
tái t�o

Kim toán và ti�t 
ki�m n�ng l��ng

Ch�t l��ng
�i�n n�ng

Ngu�n d� phòng 
và h� th�ng ATS

H� th�ng 
BMS

�ng d�ng Matlab 
trong KT	

CAD trong k� thu�t 
�i�n nâng cao

��	��

� 	� �

	���

 	��

� ����� �������������������������� �������
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Các môn h�c c�t lõi: Các môn h�c c�t lõi là 
các h�c ph�n liên quan ��n vi�c thi�t l�p m�t 
n�n t	ng vng ch&c cho các h�c ph�n k� thu�t 
chuyên sâu h�n. 39 tín ch� c�a ch��ng trình 
gi	ng d�y k� thu�t bao g#m 25 tín ch� ki�n 
th�c c� s� nhóm ngành, 14 tín ch� còn l�i gi�i 
thi�u cho sinh viên các ki�n th�c c� s� ngành. 
B	ng 2.3-3 cho th�y vi�c s&p x�p các h�c ph�n 
c�t lõi ngành Công ngh� k� thu�t  i�n –  i�n 
t$. 

 
B�ng 2.3-3 S
 s&p x�p các h�c ph�n c�t lõi 

Danh sách Tín ch 
Ki�n th�c c� s� nhóm ngành 25 

Ki�n th�c c� s� ngành 14 

T�ng c�ng 39 

 

Các môn h�c chuyên ngành: Bên c�nh vi�c 
phù h�p v�i �!nh h��ng trong ch��ng trình 
gi	ng d�y ��i h�c v� k� thu�t  i�n –  i�n t$, 
các h�c ph�n chuyên ngành ���c l
a ch�n �� 
nh�n m�nh nhng k�t qu	 mong mu�n ��t 
���c. B	ng 2.3-4 th�y s
 phân b� c�a các h�c 
ph�n chuyên ngành c�a ngành Công ngh� k� 
thu�t  i�n –  i�n t$. 

B�ng 2.3-4 S&p x�p các h�c ph�n chuyên 
ngành 

Danh sách Tín ch 
Ki�n th�c chuyên ngành 16 
 # án 3 
Ki�n th�c chuyên ngành-T
 ch�n 6 
H�c ph�n th
c hành 20 
Khoá lu�n t�t nghi�p 10 

T�ng c�ng 55 
 

Total 56 

 

Core courses: The core courses are courses 
related to establishing a firm foundation for 
more specialized engineering courses. The 
39 credits of the engineering core 
curriculum consist of 25 credits in 
knowledge base, the remaining 14 credits 
introduce the students to the fundamental 
engineering. Table 2.3-3 shows the 
classification of core Electrical Electronics 
Engineering Technology courses. 

Table 2.3-3 Distribution of core courses 
Category Credit 

Knowledge base 25 

Fundamental engineering 14 

Total 39 
 

Major courses: Besides conforming to the 
curriculum guidelines for undergraduate 
degree programs in computer engineering, 
the major courses are selected to emphasize 
the desired characteristics of the graduate. 
Table 2.3-4 shows the distribution of major 
Electrical Electronics Engineering 
Technology courses.  

Table 2.3-4 Distribution of major courses 
Category Credit

Major 1
Projects 3 
Major electives 6 
Practice courses 2
Thesis or dissertation 1

Total 5
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2.3.6. Ch��ng trình h�c cho th�y rõ các 
h�c ph�n c� b�n, các h�c ph�n c� s� 
ngành, các h�c ph�n chuyên ngành, và ti�u 
lu�n, lu�n án ho�c lu�n v�n t�t nghi�p. 

Trình t
 các h�c ph�n và k� ho�ch h�c 
t�p �ã ���c thi�t k� k� l�(ng, c�ng c� l)n 
nhau �� các sinh viên t�t nghi�p s* có nhng 
k�t qu	 mong ��i nêu t�i M�c 2.1.1. Xem trình 
t
 c�a các h�c ph�n trong Hình 2.3-1 �� bi�t 
chi ti�t v� trình t
 c�a các môn ���c yêu c�u 
trong các h�c ph�n. 
 

2.3.6. The program clearly shows the basic 
courses, intermediate courses, specialized 
courses, and the final project, thesis or 
dissertation. 

The course sequences and the study 
plan were deliberately designed to reinforce 
each other so that the students who graduate 
will possess the desired characteristics 
mentioned in Section 2.1.1. See the 
sequences of courses in Figure 2.3-1 for 
more details of the sequence of major 
required courses. 

2.3.7. N�i dung ch��ng trình là c�p nh�t. 

Không ch� ch��ng trình gi	ng d�y Công 
ngh� k� thu�t  i�n –  i�n t$ 2012 ph	n ánh 
nhu c�u c�a t�t c	 các bên liên quan, nó c"ng 
�� c�p ��n s
 phát tri�n m�i nh�t trong l+nh 
v
c K� thu�t  i�n –  i�n t$. Ví d�, Nh�p môn 
ngành công ngh� KT  T, H� th�ng thu th�p 
d li�u - �i�u khi�n và giám sát (SCADA), 
CAD trong k� thu�t �i�n nâng cao, Chuyên �� 
th
c t� �ã ���c thêm vào [2.3-1] [2.3-4] [2.3-
5]. Nhng mô t	 h�c ph�n ���c c�p nh�t �� 
ph	n ánh �!nh h��ng ch��ng trình gi	ng d�y 
ch��ng trình ��i h�c ngành Công ngh� k� 
thu�t  i�n –  i�n t$.  

 

2.3.7. The program content is up-to-date. 

Not only does the Electrical Electronics 
Engineering Technology 2012 curriculum 
reflect the needs of all stakeholders, it also 
addresses the latest development in the 
electrical electronics engineering area. For 
instance, the courses on Introduction to 
Electrical Electronic Engineering 
Technology, Supervisory control and data 
acquisition, Advanced electrical computer, 
Professional development topics were added 
[2.3-1] [2.3-4] [2.3-5]. The course 
descriptions were updated to reflect the 
curriculum guidelines for undergraduate 
degree programs in Electrical Electronics 
Engineering Technology. 
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AUN-QA Tiêu chu n 3 – Checklist 
3 C�u trúc và n�i dung CT!T 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 N�i dung ch��ng trình cho th�y s
 cân b�ng 
gia nhng k� n�ng và ki�n th�c chung và 
chuyên ngành. 


 
 
 
  








 


3.2 Ch��ng trình này ph	n ánh t�m nhìn và s� m�nh 
c�a tr��ng ��i h�c. 


 
 
 
  





 


3.3 S
 góp ph�n c�a m%i h�c ph�n �� ��t ���c k�t 
qu	 h�c t�p rõ ràng. 


 
 
 
  





 


3.4 Ch��ng trình là ch�t ch* và t�t c	 các môn h�c và 
h�c ph�n �ã ���c tích h�p. 


 
 
 
  





 


3.5 Ch��ng trình th� hi�n b� r�ng và chi�u sâu. 
 
 
 
  
 


3.6 Ch��ng trình th� hi�n rõ các h�c ph�n c� b	n, 
các h�c ph�n c� s� ngành, các h�c ph�n chuyên 
ngành, và các ti�u lu�n, lu�n án ho�c lu�n v�n. 


 
 
 
  








 


3.7 N�i dung ch��ng trình ���c c�p nh�t. 
 
 
 
 
  



  !nh gi! t�ng qu!t 
 
 
 
  
 





AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
3 Program Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The program content shows a good balance 
between generic and specialised skills and 
knowledge. 


 
 
 
  








 


3.2 The program reflects the vision and mission of the 
university. 


 
 
 
  





 


3.3 The contribution made by each course to achieving 
the learning outcomes is clear. 


 
 
 
  





 


3.4 The program is coherent and all subjects and 
courses have been integrated. 


 
 
 
  





 


3.5 The program shows breadth and depth. 
 
 
 
  
 


3.6 The program clearly shows the basic courses, 
intermediate courses, specialised courses, and the 
final project, thesis or dissertation. 


 
 
 
  








 


3.7 The program is up-to-date. 
 
 
 
 
  



 Overall opinion 
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B"NG MINH CH#NG 
 

STT Mã minh 
ch�ng 

Tên minh ch�ng Tình 
tr�ng 
minh 
ch�ng 

H��ng gi�i quy�t 
minh ch�ng 

1 [2.3-1] Ch��ng trình �ào t�o 1  

2 [2.3-2] T�m nhìn và s� m�ng c�a nhà 
tr��ng 

1  

3 [2.3-3] S� tay sinh viên 1  

4 [2.3-4] V�n b	n �i�u ch�nh 

Biên b	n h�p BM v� �i�u 
ch�nh ch��ng trình 

2 B� sung sau 

5 [2.3-5] Qui �!nh v� chu�n b! và th
c 
hi�n gi	ng d�y các h�c ph�n 
trong các ctdt 150 tín ch� theo 
Cdio. 

1  

6 [2.3-6] Ch��ng trình �ào t�o th�c s+ 
ngành: Thi�t b! m�ng và Nhà 
máy �i�n 

1  

 


