
CHƯƠNG TRÌNH
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Bằng Cao đẳng 2,5 năm

Ngành Điện – Điện tử trường Cao đẳng Vĩnh Long có 2 phòng 

thí nghiệm và 4 xưởng thực hành nghề với các thiết bị và phần mềm 

hiện đại, đội ngũ giảng viên trên 85% có trình độ sau đại học trong đó 

có 01 tiến sĩ, 04 thạc sĩ và 01 cao học. Ngoài ra ngành Điện – Điện tử 

còn được sự hỗ trợ tích cực từ các công ty sản xuất trong tỉnh Vĩnh 

Long nói riêng và các tỉnh ở khu vực ĐBSCL nói chung  trong đào 

tạo kỹ năng thực hành và kỹ năng mềm cho HSSV bậc trung cấp và 

cao đẳng.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương trở lên

- Đảm nhiệm các công việc về điện phổ thông, bảo dưỡng, sửa 
chữa được các thiết bị điện, điện tử và gia dụng và công nghiệp.

- Xây dựng dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành các hệ 
thống điện – điện tử.

- Đảm nhiệm các công việc về điện dân dụng, bảo dưỡng, sửa 
chữa được các thiết bị điện lạnh gia dụng và công nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao 

đẳng tại trường Cao đẳng Vĩnh Long 

có cơ hội học tiếp lên bậc đại học cùng 

ngành học hoặc ngành gần với ngành 

đã học tại các trường Đại học có liên 

kết hoặc các trường Đại học trong khu 

vực.

CƠ HỘI HỌC ĐẠI HỌC

CAO ÑAÚNG VÓNH LONG 

• Miễn phí ở ký túc xá cho tất cả 

HSSV năm nhất

• Học bổng theo quy định của Nhà 

nước

• Giới thiệu việc làm sau khi tốt 

nghiệp



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kì 1

Đa số SV tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với chuyên 

môn sau 2 tháng, SV tốt nghiệp từ ngành Điện – Điện tử nằm trong 

đối tượng ưu tiên tuyển chọn và được đánh giá cao từ các nhà tuyển 

dụng, luôn giữ nhiệm vụ quan trọng trong việc vận hành và bảo trì 

hệ thống sản xuất của các công ty, xí nghiệp. Một số ít còn lại tự 

khởi nghiệp, mở cửa hàng, dịch vụ phục vụ xã hội 

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Cần Thơ
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TRUNG TÂM
TP VĨNH LONG

SƠ ĐỒ ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Thông tin chi tiết liên hệ

112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long
( Điện thoại: 02703 883 788
                       02703 879 169
Website: www.cdvl.edu.vn
Facebook: https://fb.com/vlcc.edu.vn/

Ngoài các môn chuyên ngành ở trên, sinh viên
còn phải học các môn chung theo quy định
của Bộ LĐTBXH

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

1. Đặng Văn Hồng Tiến sĩ

2. Nguyễn Thị Mỹ Linh Thạc sĩ

3. Trầm Vũ Quang Kỹ sư

4. Nguyễn Thị Cẩm Tú

 Zalo: 0899 686 152

Trường Cao đẳng
Vĩnh Long

(Cơ sở 1)
Trường Cao đẳng

Vĩnh Long
(Cơ sở 2)
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5. Hà Văn Quyến Kỹ sư

- Pháp luật 
- Giáo dục thể chất 1
- Tin học
- Giáo dục quốc phòng 1
- Toán cao cấp
- Vật lý đại cương
- Điện tử căn bản
- Mạch điện
- Vật liệu điện
- An toàn điện

- Tiếng anh 1
- Giáo dục thể chất 2
- Giáo dục quốc phòng 2
- Đo lường và thiết bị đo
- Kỹ thuật xung – số
- Cung cấp điện 
- Thực hành điện cơ bản
- Anh văn chuyên ngành

- Tiếng anh 2
- Giáo dục chính trị 
- Máy điện
- Vẽ điện
- Thực hành lưới điện
- Khí cụ điện 
- Trang bị điện

Học kì 2

Học kì 3

Học kì 4
- Vi điều khiển
- Ứng dụng Matlab trong điều khiển điện
- Kỹ thuật lập trình PLC
- Thực hành sửa chữa máy  điện
- Điện tử công suất
- Truyền động điện
- Kỹ năng giao tiếp

Học kì 5
- Điều khiển tự động
- Điều khiển điện khí nén
- Thực hành mạch máy
- Biến tần trong điều khiển máy điện
-Đồ án kỹ thuật điện – điện tử 
- Thực tập tốt nghiệp (6 - 8 tuần)

Kỹ sư
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