
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo quyết định số:        / QĐ- TCĐCN & XD  ngày    tháng     năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng) 

 

Tên ngành, nghề: HÀN 

Mã ngành, nghề: 5520123 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương 

Thời gian đào tạo: (1,5 năm học) 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của chương trình là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho nghề hàn, 
người học có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo. Có đạo đức, sức khỏe. 
Có trách nhiệm nghề nghiệp. Có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Tạo 
điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo 
việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

- Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành, nghề hàn. 

- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công 
việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn hàn. 

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. 

1.2.2. Kỹ năng 

 - Kỹ năng nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề 
bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin. 

- Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao 
tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá 
chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

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

- Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 
có nghề Hàn; 

- Làm việc trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài 

 

 



2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC 

- Số lượng môn học, mô đun: 23 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1200 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 494 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 961 giờ 

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Mã 
MH/ 
MĐ 

Tên môn học, mô đun  
Số  
tín  
chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 
số  

Trong đó 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/ 
thực 
tập 

bài tập 

Kiểm 
tra 

I Các môn học chung 11 255 94 148 13 
MH01 Chính trị 2 30 15 13 2 
MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1 
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 
MH04 Giáo dục Quốc phòng 2 45 21 21 3 
MH05 Tin học 2 45 15 29 1 
MH06 Ngoại ngữ 3 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên môn 
ngành  49 1200 379 786 35 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 10 150 132 13 5 
MH07 Điện kỹ thuật 2 30 29 0 1 
MH08 Vật liệu cơ khí  2 30 29 0 1 
MH09 Dung sai - Kỹ thuật đo 2 30 25 4 1 
MH10 Vẽ Kỹ thuật 2 30 20 9 1 
MH11 TCSX và ATLĐ 2 30 29 0 1 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên môn 
ngành  27 765 168 577 20 

MH12 Máy và  thiết bị hàn 3 45 42 2 1 
MH13 Công nghệ - Kỹ thuật hàn 6 90 85 3 2 
MĐ14 Chế tạo phôi và GLKC hàn 3 90 10 74 6 
MĐ15 Hàn hồ quang tay cơ bản 4 120 12 102 6 
MĐ16 Hàn MIG/MAG cơ bản 3 90 8 79 3 
MĐ17 Hàn TIG cơ bản 2 60 6 52 2 
TH18 Thực tập sản suất 6 270 5 265   
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 12 285 79 196 10 

MH19 Cơ kỹ thuật 2 30 25 4 1 
MĐ20 Hàn hồ quang tay nâng cao 3 90 6 80 4 



MĐ21 Hàn MIG/MAG nâng cao 2 60 6 52 2 
MĐ22 Hàn TIG nâng cao 2 60 4 54 2 
MĐ23 Tính toán kết cấu hàn    3 45 38 6 1 
MH24 Công nghệ kim loại 2 30 25 4 1 

MH25 
Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối 
hàn 2 30 25 4 1 

MH26 Quy trình hàn 3 45 32 12 1 
MĐ27 Hàn khí 2 60 4 54 2 
MĐ28 Hàn đắp 3 90 4 84 2 

II.3 Môn học, mô đun thay thế 5 105 35 64 6 
MH29 Quản lý quá trình sản suất hàn 3 45 30 14 1 
MĐ30 Hàn ống chất lượng cao 2 60 5 50 5 
  Tổng cộng 60 1455 473 934 48 
 

  

 4. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (DỰ KIẾN) 

TT Môn học  TC Năm thứ I Năm thứ II 

  Học kỳ   I II III IV 
I Các môn học chung           

MH01 Chính trị 2 2       
MH02 Pháp luật 1 1      
MH03 Giáo dục thể chất 1  1     
MH04 Giáo dục Quốc phòng 2  2     
MH05 Tin học 2 2       
MH06 Ngoại ngữ 3   3     

II Các môn học, mô đun chuyên môn           
1 Môn học, mô đun cơ sở bắt buộc           
  Điện kỹ thuật 2 2       
  Vật liệu cơ khí  2 2       
  Dung sai - Kỹ thuật đo 2 2       
  Vẽ Kỹ thuật 2 2       
  TCSX và ATLĐ 2 2       
2 Môn học, mô đun chuyên môn            
  Máy và  thiết bị hàn 3 3       
  Công nghệ - Kỹ thuật hàn 6   6     
  Chế tạo phôi và GLKC hàn 3   3     
  Hàn hồ quang tay cơ bản 4   4     
  Hàn MIG/MAG cơ bản 3     3   
  Hàn TIG cơ bản 2     2   
  Thực tập sản suất 6     6   
3 Môn học, mô đun tự chọn       



 Cơ kỹ thuật 2 2    
 Hàn hồ quang tay nâng cao 3     
  Hàn MIG/MAG nâng cao 2     3   
  Hàn TIG nâng cao 2     2   
  Tính toán kết cấu hàn    3     2   
  Công nghệ kim loại 2 2    2   

 
Kiểm tra và đánh giá chất lượng 
mối hàn 

2   2  

 Quy trình hàn 3   3  
 Hàn khí 2   2  
 Hàn đắp 3   3  
  Tổng cộng 60 20 22 18   
   Số TC Lý thuyết 32 20 12    
   Số TC Thực hành 6     6   
   Số TC Mô đun 22   10 12   
   Số tuần thi, ôn thi 7 2 1 4   
   Số tuần/Học kỳ 67 22 23 22   

 

 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối 
hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. 

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

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của nhà trường và kế hoạch đào tạo hàng 
năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương 
trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các 
hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định. (các Khoa chủ động xây dựng) 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng 
dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp 

- Đối với đào tạo theo niên chế:  

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ 
điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm:  

Môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. 

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa 
luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, 
cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình 
độ cao đẳng) theo quy định của trường. 

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:  



+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo 
từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương 
trình đào tạo. 

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định 
việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm 
điều kiện xét tốt nghiệp.  

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm:  

Môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp 

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng 
tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với 
trình độ cao đẳng) theo quy định của trường. 

4.5. Các chú ý khác 

- Chương trình đào tạo có thể thực hiện theo hai hình thức là đào tạo theo Niên chế 
hoặc theo tích lũy Mô đun. 

- Khi Nhà trường thay đổi hình thức đào tạo từ Niên chế sang hình thức tích lũy 
Mô đun/ tín chỉ thì khóa học tuyển sinh năm đó được Nhà trường có Quyết định ban 
hành  riêng để áp dụng hình thức đào tạo tích lũy Mô đun, tín chỉ cho khóa học đó từ 
khi tuyển sinh cho đến hết khóa học. Khi đó số môn học/ mô đun tự chọn sẽ được đẩy 
lên phần môn học, mô đun bắt buộc để học sinh được phép lựa chọn các môn học/ mô 
đun phù hợp với nhu cầu của người học, nhưng phải đảm bảo số tín chỉ tối thiểu và tỷ lệ 
theo quy định. 
   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


