Ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô – Bậc Trung cấp chuyên nghiệp
1. Kỹ thuật Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô là gì?
Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh
vực: cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy, chuyên về
khai thác, sử dụng và quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô như điều hành sản xuất phụ
tùng, lắp ráp, cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng.

Hình 1: Lễ Khai Trương Chương trình đào tạo kỹ thuật viên TOYOTA.

Hình 2: Toàn cảnh Xưởng Ô tô.

2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về bảo trì,
bảo dưỡng và chẩn đoán sửa chữa các loại ô tô, máy động lực. Sau khi tốt
nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trở
thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về bảo trì và sửa chữa ô tô, có đủ
kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; có
thái độ hợp tác với đồng nghiệp; tôn trọng pháp luật Nhà nước và tuân thủ các
quy định nơi làm việc. Đồng thời có khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên
môn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hình 3: Công ty Toyota VN hỗ trợ chương trình đào KTV đồng & Sơn.

Hình 4:Công ty bảo hiểm Liberty tặng thiết bị cho SV thực tập.

Hình 5:Công ty GAMMA tài trợ hội thi học sinh giỏi nghề.
3. Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như:
- Kỹ thuật viên làm việc tại các các cơ sở, trung tâm bảo trì, sửa chữa ôtô.
-

Nhân viên kinh doanh làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh ôtô,
máy động lực.

-

Cố vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp kinh doanh ôtô, máy động lực.

Hình 6: Hội thi học sinh giỏi nghề sửa chữa chung.

Hình 7: Hội thi học sinh giỏi nghề sửa chữa Đồng sơn.

Hình 8: Học sinh học sửa chữa điện.

Hình 9: Học sinh học sửa chữa đồng cơ.
4. Có cơ hội học liên thông lên bậc cao hơn.
Có khả năng học tập liên thông lên trình độ Cao Đẳng, Đại học đúng
chuyên ngành.

