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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO và CHUẩN KIểM địNH 

CÁC NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 

 

                                                Ngƣời viết: PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc 

Báo cáo gồm 5 mục: 

I. Các trường đại học trên thế giới 

II. Các chuẩn kiểm định chương trình đào tạo 

III. Chương trình các nước khu vực và thế giới 

IV. Chương trình đào tạo khoa Cơ khí   

V. Kết luận 

 
Phần phụ lục bao gồm:  

Phụ lục 1: Chuẩn ABET cho chương trình Kỹ thuật chế tạo 

Phụ lục 2: So sánh chương trình đào tạo khoa Cơ khí 

Phụ lục 3. Chương trình Kỹ thuật cơ khí trường Chulalongkorn (Thái lan) 

Phụ lục 4  Chương trình University of Malaya 

Phụ lục 5 Chương trình Huazhong University of Science & Technology (Trung Quốc) 

Phụ lục 6. Chương trình đào tạo McGill University cho ngành Mechanical Engineering (Canada) 

Phụ lục 7. Chương trình đào tạo Tomsk polytechnic University cho ngành Mechanical 

Engineering (Nga) 

Phụ lục 8.  Education System in Russia 

 

 

 

I.  Các trƣờng đại học trên thế giới 

 

 Theo xếp hạng các trường thế giới năm 2010  trên bình diện cả thế giới thì các 

trường của Mỹ (có 13 trong top 20) và Anh (6 trong top 22) chiếm các vị trí đầu, trong 

khu vực châu á thì trong năm 2010 các trường Hongkong (có 3 trong top 5 châu á, 

University of Hong Kong hạng 23 thế giới, đứng đầu châu á) dẫn đầu, sau đó Singapore 

(NUS thứ 3 châu á và 31 thế giới), Nhật Bản (6 trong 11 trường hàng đầu châu á, The 

University of Tokyo hạng 24 thế giới),  Trung Quốc (đại học Bắc Kinh và Tsinghua 

University (Thanh hoa) tương ứng 47 và 54 thế giới, hạng 12 và 16 châu á), Hàn quốc 

(Seoul National University hạng 50 thế giới và  thứ 6 châu á), Đài Loan (National Taiwan 

http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/tsinghua-university
http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/tsinghua-university
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University hạng 94 thế giới và  21 châu á ) … Trong khu vực Đông nam á, ngoài trừ 

Singapore thì các trường Thái Lan (Chulalongkorn University hạng 180 thế giới, Mahidol 

University hạng 228, Chiang Mai University hạng 401-450, Thamasat University hạng 

451-500)  và Malaisia (Universiti Malaya hạng 220, Universiti Kebangsaan Malaysia 

hạng 263, Universiti Sains Malaysia  309, Universiti Putra Malaysia hạng 319, Universiti 

Teknologi Malaysia 365) dẫn đầu khu vực. Trong các nước Đông nam á còn lại thì các 

trường vào top 500 thế giới bao gồm: University of Indonesia (236), University of the 

Philippines (314), De La Salle University (401-450), Bandung Institute of Technology 

(ITB) (401-450). 

 

Các trường tham gia CDIO: 

1. Bốn trường tham gia đầu tiên:  

Massachusetts Institute of Technology (MIT), 5 chỉ khoa Hàng không tham gia.  

KTH, Royal Institute of Technology 150 

Chalmers University of Technology 204 

Linkoping University 391, 

2. Ngoài ra còn một số trường được xếp hạng như: 

Duke University 14 

Queen's University 132 

Universite de Montreal, Canada 136 

Technical University of Denmark 141 

University of Calgary 165 

Stockholm University 168 

Queen's University of Belfast 197 

University of Victoria 241   

University of Technology, Sydney 257 

Arizona State University 335 

……… 

 Khu  vực  châu á: ngoại trừ Tsinghua University (Đại học Thanh Hoa  -16 châu á), 

Beijing Jiaotong University (Đại học Giao thông Bắc kinh - 181 châu á), các trường khác 

không nằm trong top 200 của châu á. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/tsinghua-university
http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/beijing-jiaotong-university
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II.  Các chuẩn kiểm định chƣơng trình đào tạo 

Hiện nay trên thế giới tồn tại nhiều chuẩn kiểm định chương trình đào tạo, liên 

quan chương trình đào tạo thì chuẩn này quy định các khối kiến thức từng ngành cũng 

như tỉ lệ phần trăm cho từng khối kiến thức. Các chuẩn kiểm định các ngành Kỹ thuật: 

AUN (Các nước Đông Nam Á), ABET (Mỹ), CEAB (Canada), UK-SPEC (Anh), 

Swedish Ordinance (Thuỵ Điển), JABEE (Nhật), EUR-ACE (Châu Âu) … 

CEAB - (http://www.engineerscanada.ca/e/pr_accreditation.cfm) Canadian 

Engineering Accreditation Board. Chuẩn kiểm định chương trình đại học các 

ngành Kỹ thuật Canada được thành lập 1965. Đây là điều kiện bắt buộc để trở 

thành kỹ sư chuyên nghiệp. 

  

JABEE -  (http://www.jabee.org/english/index.html)  Japan Accreditation Board 

for Engineering Education.  JABEE được thành lập vào năm 1999 để kiểm định 

các chương trình kỹ thuật của Nhật Bản.  

 

EUR-ACE - European Accredited Engineering programmes 

(http://www.enaee.eu) – Chuẩn kiểm định châu Âu về chương trình đại học và 

cao học. Tiêu chuẩn này thuộc tổ chức European Network  for Accreditation of 

Engineering Education (ENAEE).  Tổ chức kiểm định các nước sáng lập bao gồm: 

2007 - ASIIN (Đức), IEI (Ailen) RAEE (Nga) và 2008 - EC (Anh), CTI (Pháp), 

OE (Bồ Đào Nha).  Sau đó các tổ chức sau đây tham gia vào EUR-ACE: MÜDEK 

(Thổ Nhĩ Kỳ), FLANDERSNVAO (Hà Lan), CoPI (Ý), SKVC (Litva), KAUT 

(Ba Lan), ARACIS (Rumania)… Có chuẩn kiểm định theo tài liệu kèm theo. 
 

UK-SPEC - UK Standard for Professional Engineering Competence 

(http://www.engc.org.uk/professional-qualifications/standards/uk-spec). Chuẩn 

kiểm định chương trình đào tạo đại học và cao học các ngành Kỹ thuật, Công nghệ 

và Khoa học… 

  

ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology 

(www.abet.org). Thành lập 1932 với tên Engineers' Council for 

Professional Development (ECPD), đến năm 1982 đổi tên thành ABET. 

Sử dụng để đánh giá các chương trình đào tạo đại học và cao học các khối 

ngành: Khoa học ứng dụng (Applied Science - đại học và Cao học), Máy 

tính (Computing - đại học), Kỹ thuật (Engineering - đại học và Cao học), 

Công nghệ (Technology – cao đẳng và đại học). Điều kiện để trở thành kỹ 

sư phải được đánh qua EAC (Engineering Accreditation Commission) và 

TAC (Technology Accreditation Commission) của ABET. Cần lưu ý rằng 

chỉ tiêu đánh giá cho ngành Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering) và 

kỹ thuật chế tạo (Manufacturing engineering) là khác nhau, trong khi nước 

ta Kỹ thuật chế tạo là chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí. Từ 2005 kiểm định 

http://www.engineerscanada.ca/e/pr_accreditation.cfm
http://www.jabee.org/english/index.html
http://www.enaee.eu/
http://www.engc.org.uk/professional-qualifications/standards/uk-spec
http://en.wikipedia.org/wiki/Accreditation_Board_for_Engineering_and_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Accreditation_Board_for_Engineering_and_Technology
http://www.abet.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Engineers%27_Council_for_Professional_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Engineers%27_Council_for_Professional_Development
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các chương trình ngoài Mỹ và chương trình được kiểm định đầu tiên vào 

năm 2007. Theo Washington Accord (Engineering) – Thoả ước 

Washington kiểm định chương trình các nước sau được công nhận lẫn 

nhau:  

 Australia - Engineers Australia (1989)  

 Canada - Engineers Canada (1989) - CEAB 

 Taiwan - Institute of Engineering Education Taiwan (2007) - IEET 

 Hong Kong  - The Hong Kong Institution of Engineers (1995) - HKIE 

 Ireland - Engineers Ireland (1989)  

 Japan - Japan Accreditation Board for Engineering Education (2005)- JABEE  

 Korea - Accreditation Board for Engineering Education of Korea (2007) -ABEEK 

 Malaysia - Board of Engineers Malaysia (2009)  

 New Zealand - Institution of Professional Engineers NZ (1989) - IPENZ 

 Singapore - Institution of Engineers Singapore (2006) - IES 

 South Africa - Engineering Council of South Africa (1999) - ECSA 

 United Kingdom -  Engineering Council UK (1989) – ECUK 

 

III. Chƣơng trình các nƣớc khu vực và thế giới 

 

Trên cơ sở tìm hiểu bảng xếp hang các trường đại học trên thế giới, để làm cơ sở 

xây dựng chương trình đào tạo mới chúng tôi tìm hiểu chương trình đào tạo các trường 

khu vực và thế giới. 

Chương trình đào tạo các nước (thường là 4 năm, riêng Châu Âu 3 năm): 

CT đào tạo Mỹ 

(tín chỉ) 

Nhật 

(tín chỉ) 

Thái 

(tín chỉ) 

Châu Âu 

(ECTS  2/3 tc) 

Đại học 4 năm  

 

120-136 120-135 120-150 ĐH 3 năm 180 ECTS  

120 tc. 

 

1. Các trƣờng khu vực Đông Nam Á 

Các nước Đông nam á có khoảng 14 trường vào top 500 thế giới. Đứng đầu là 2 

trường Singapore. Hai nước Singapore và Malaysia kiểm định theo chuẩn tương ứng  IES  

và Board of Engineers Malaysia… tham gia thoả ước Washington với ABET. 

 Tên trƣờng Website 

1 National University of Singapore (NUS) 31 thế giới 

2 Nanyang Technological University (NTU) 74 thế giới 

3 Chulalongkorn University. Thailand http://www.meweb.eng.chula.ac.th/ 

180 thế giới 

4 Universiti Malaya, Malaysia http://www.um.edu.my 

220 thế giới 

http://www.engineersaustralia.org.au/
http://www.ccpe.ca/
http://www.ieet.org.tw/
http://www.hkie.org.hk/
http://www.iei.ie/
http://www.jabee.org/
http://www.abeek.or.kr/
http://www.bem.org.my/
http://www.ipenz.org.nz/
http://www.ies.org.sg/
http://www.ecsa.co.za/
http://www.engc.org.uk/
http://www.meweb.eng.chula.ac.th/
http://www.um.edu.my/
http://www.mie.utoronto.ca/undergrad/mechanical/curriculum.php?year=1
http://www.mie.utoronto.ca/undergrad/mechanical/curriculum.php?year=1
http://www.mie.utoronto.ca/undergrad/mechanical/curriculum.php?year=1
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5 Mahidol University. Thailand 

 

http://www.mahidol.ac.th/mueng/undergraduate.

htm 

228  thế giới 

6 University of Indonesia  

 

http://www.ui.ac.id/id 

236 thế giới 

7 Universiti Kebangsaan Malaysia http://pkukmweb.ukm.my/v3/index.php?option=

com_content&view=article&id=109&Itemid=13

4&lang=en 

263 thế giới 

8 Universiti Sains Malaysia  http://mechanical.eng.usm.my/ 

http://mechanical.eng.usm.my/index.php?option

=com_content&task=view&id=23&Itemid=53 

309 thế giới 

9 University of the Philippines  http://www.engg.upd.edu.ph/?q=dme 

314 thế giới 

10 Universiti Putra Malaysia  http://www.eng.upm.edu.my/v1/index.php?optio

n=com_content&task=view&id=48&Itemid=14

7  

319 thế giới 

11 Universiti Teknologi Malaysia  http://www.utm.my/academicprogram/index.ph

p?option=com_content&task=view&id=57&Ite

mid=96 

365  thế giới 

12-

13 

 

14 

De La Salle University 

 

Bandung Institute of  Technology  

 

Chiang Mai University  

http://www.dlsu.edu.ph/academics/programs/un

dergraduate/coe/default.asp 

http://www.ftmd.itb.ac.id/?page_id=191 

(phải sử dụng chương trình dịch sang tiếng Anh) 

http://www.cmu.ac.th/about_eng.php?menu=52 

(401-450)  thế giới 

 

 

Chulalongkorn University (hạng 180 thế giới) –  Chương trình đại học Cơ khí 145 tín 

chỉ - 4 năm (ngoại ngữ 6 tín chỉ).  

http://www.meweb.eng.chula.ac.th/ 

http://www.academic.chula.ac.th/search/showprograms.asp?ID_Program=121030 

http://www.meweb.eng.chula.ac.th/curriculum.php3 

      University of Malaya (hạng 220 thế giới) – chƣơng trình 4 năm 

http://www.um.edu.my 

http://www.um.edu.my/mainpage.php?um=bW9kdWxlPU1ha2x1bWF0JmthdGVnb3JpPT

gyJmlkPTU0MiZwYXBhcj0x 

 

2. Các trƣờng  Trung Quốc 

http://www.mahidol.ac.th/mueng/undergraduate.htm
http://www.mahidol.ac.th/mueng/undergraduate.htm
http://www.ui.ac.id/id/
http://pkukmweb.ukm.my/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=134&lang=en
http://pkukmweb.ukm.my/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=134&lang=en
http://pkukmweb.ukm.my/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=134&lang=en
http://mechanical.eng.usm.my/
http://mechanical.eng.usm.my/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=53
http://mechanical.eng.usm.my/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=53
http://www.engg.upd.edu.ph/?q=dme
http://www.eng.upm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=147
http://www.eng.upm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=147
http://www.eng.upm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=147
http://www.utm.my/academicprogram/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=96
http://www.utm.my/academicprogram/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=96
http://www.utm.my/academicprogram/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=96
http://www.dlsu.edu.ph/academics/programs/undergraduate/coe/default.asp
http://www.dlsu.edu.ph/academics/programs/undergraduate/coe/default.asp
http://www.ftmd.itb.ac.id/?page_id=191
http://www.cmu.ac.th/about_eng.php?menu=52
http://www.meweb.eng.chula.ac.th/
http://www.academic.chula.ac.th/search/showprograms.asp?ID_Program=121030
http://www.meweb.eng.chula.ac.th/curriculum.php3
http://www.um.edu.my/
http://www.um.edu.my/mainpage.php?um=bW9kdWxlPU1ha2x1bWF0JmthdGVnb3JpPTgyJmlkPTU0MiZwYXBhcj0x
http://www.um.edu.my/mainpage.php?um=bW9kdWxlPU1ha2x1bWF0JmthdGVnb3JpPTgyJmlkPTU0MiZwYXBhcj0x
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Hiện Trung Quốc đang xây dựng chuẩn kiểm định chương trình đào tạo Đại 

học. Chương trình đại học 4 năm (Phụ lục 5): http://see.bit.edu.cn/ 

 

 Tên trƣờng Website 

1 Đại học Bắc Kinh 

Peking University 

http://web5.pku.edu.cn/engineering/ 

47 thế giới 

2 Đại học Thanh Hoa 

Tsinghua University 

http://www.tsinghua.edu.cn/eng/index.jsp 

54 thế giới 

 3 Đại học Phúc đán (Thượng Hải) 

Fudan University 

http://www.fudan.edu.cn/englishnew/academics/depart.

html    105 thế giới 

4 ĐH Giao thông Thượng Hải 

Shanghai Jiao Tong University 

http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm 

http://cc.sjtu.edu.cn/Able.Acc2.Web/Page_CourseSyste

mDetail.aspx?ID=606 

151 thế giới 

5 University of Science and 

Technology of China 

http://en.ustc.edu.cn/Schools_Departments/ 

154 thế giới 

6 Đại học Nam Kinh 

Nanjing University 

http://www.nju.edu.cn/cps/site/njueweb/fg/index.php?i

d=8 

177 thế giới 

7 Đại học Chiết Giang 

Zhejiang University 

http://www.zju.edu.cn/english/ 

218 thế giới 

8 Tongji University  

388 thế giới 

9 ĐH Thiên Tân 

Tianjin University 

http://www.tju.edu.cn/english/ 

401-450 thế giới 

http://see.bit.edu.cn/
http://web5.pku.edu.cn/engineering/
http://www.tsinghua.edu.cn/eng/index.jsp
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/academics/depart.html
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/academics/depart.html
http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm
http://cc.sjtu.edu.cn/Able.Acc2.Web/Page_CourseSystemDetail.aspx?ID=606
http://cc.sjtu.edu.cn/Able.Acc2.Web/Page_CourseSystemDetail.aspx?ID=606
http://en.ustc.edu.cn/Schools_Departments/
http://www.nju.edu.cn/cps/site/njueweb/fg/index.php?id=8
http://www.nju.edu.cn/cps/site/njueweb/fg/index.php?id=8
http://www.zju.edu.cn/english/
http://www.tju.edu.cn/english/
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10 ĐH Giao thông Tây An 

Xi’an Jiaotong University 

http://www.xjtu.edu.cn/en/ 

401-450 thế giới 

   

 

Ngoài ra tham khảo chương trình đào tạo Cơ khí các trường 

http://www.chinaeducenter.com/en/university.php: 

 

11 ĐH Đông Nam 

Southeast University 

http://www.seu.edu.cn/s/132/main.jspy 

87 Châu á 

12 ĐH Khoa học và Kỹ thuật Hoa 

Trung 

Huazhong University of Science 

& Technology 

http://english.hust.edu.cn/ 

 

139 Châu á 

13 ĐH Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân 

Harbin Institute of Technology 

http://en.hit.edu.cn/a 

151 Châu á 

14 ĐH Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh 

Beihang University 

http://ev.buaa.edu.cn/ 

161 Châu á 

15 ĐH Công nghệ Hoa Nam 

South China University of 

Technology 

http://en.scut.edu.cn/ 

 

3. Các trƣờng Nhật bản (http://www.mext.go.jp/b_menu/link/daigaku.htm) 

Các trường Nhật bản đào tạo Bachelor of Engineering với 4 năm. Từ 1999 các 

chương trình được kiểm định theo JABEE. Năm 2010 các trường Nhật bị xuống 

hạng nhiều trong bảng xếp hạng. 

 

  

 Tên trƣờng Website 

1 The University of Tokyo  

(24 thế giới) 

http://www2.mech.t.u-

tokyo.ac.jp/Eng/indextop2.html 

 

2 Kyoto University (25 thế giới) http://www.me.t.kyoto-u.ac.jp/en 

http://www.xjtu.edu.cn/en/
http://www.chinaeducenter.com/en/university.php
http://www.seu.edu.cn/s/132/main.jspy
http://english.hust.edu.cn/
http://en.hit.edu.cn/a
http://ev.buaa.edu.cn/
http://www.mext.go.jp/b_menu/link/daigaku.htm
http://www2.mech.t.u-tokyo.ac.jp/Eng/indextop2.html
http://www2.mech.t.u-tokyo.ac.jp/Eng/indextop2.html
http://www.me.t.kyoto-u.ac.jp/en
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3 Osaka University (49 thế giới) 

 

http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.

htmhttp://www.mech.eng.osaka-

u.ac.jp/complex_en.php 

 

4 Tokyo Institute of Technology (60 

thế giới) 

 

.     

 http://www.3mech.titech.ac.jp/faculty_e.ht

ml#ms 

5 Nagoya University (91 thế giới) 

 

http://www.mech.nagoya-u.ac.jp/index-

e.html 

 

6 Tohoku University (102 thế giới) 

 

http://www.eng.tohoku.ac.jp/english/ugrad/s

sme/ 

 

7 Kyushu University (153 thế giới) 

 

http://www.mech.kyushu-

u.ac.jp/e/intro.html 

 

8 Hokkaido University (175 thế giới) 

 

http://www.eng.kobe-

u.ac.jp/department/mechanical.html 

 

9 Waseda University (182 thế giơi)  

10 Keio University (206 thế giơi)  

11 Kobe University (234 thế giới) 

 

http://ev.buaa.edu.cn/ 

161 Châu á 

12 Chiba university (318 thế giới) 

 

http://www.em.eng.chiba-u.jp/~mech/ 

List of courses: 

        http://syll.eng.chiba-

u.ac.jp/ca/klis/nT1Q.shtml 

        http://syll.eng.chiba-u.ac.jp/ca/ 

13-

20 

Kumamoto University (401-450) 

Okayama University 

Tokyo Metropolitan University 

Yokohama City University 

Gifu University (451-500) 

Kanazawa University 

Osaka City University 

Tokyo University of Science (TUS) 

Yokohama National University 

 

        

 

Các trường đại học công nghệ Nhật Bản 

Nagaoka University of technology – 1061 thế giới 

http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm
http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm
http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm
http://www.3mech.titech.ac.jp/faculty_e.html#ms
http://www.3mech.titech.ac.jp/faculty_e.html#ms
http://www.mech.nagoya-u.ac.jp/index-e.html
http://www.mech.nagoya-u.ac.jp/index-e.html
http://www.eng.tohoku.ac.jp/english/ugrad/ssme/
http://www.eng.tohoku.ac.jp/english/ugrad/ssme/
http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/e/intro.html
http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/e/intro.html
http://www.eng.kobe-u.ac.jp/department/mechanical.html
http://www.eng.kobe-u.ac.jp/department/mechanical.html
http://ev.buaa.edu.cn/
http://www.em.eng.chiba-u.jp/~mech/
http://syll.eng.chiba-u.ac.jp/ca/klis/nT1Q.shtml
http://syll.eng.chiba-u.ac.jp/ca/klis/nT1Q.shtml
http://syll.eng.chiba-u.ac.jp/ca/
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http://voice.nagaokaut.ac.jp/ 

Toyohashi university of technology - 3017 thế giới 

http://www.tut.ac.jp/english/  

Hosei university   - 1389 thế giới 

www.hosei.ac.jp/english/   

Yokohama National University  - 450-500 thế giới 

  

 

 

4. Các trƣờng Mỹ 

Các trường đại học Mỹ đào tạo Cử nhân Kỹ thuật (chương trình 4 năm) với số tín 

chỉ 126-135 và được kiểm định theo ABET. Các trường đại học Mỹ hiện đứng đầu 

trong bảng xếp hạng thế giới. Các số liệu sau đây lấy theo các bản báo cáo tự đánh 

giá của 1 số trường.   

Trƣờng Tổng số tín chỉ Tín chỉ  

Tóan  và  

Cơ bản 

Cơ sở kỷ 

thuật 

Giáo dục 

đại cƣơng 

 Khác 

University of 

Arizona 

 

160 thế giới 

128 tc / (42 môn) =3,05 

tc/môn 

36 65-68 18  6-9 

100% 28% 51-53% 14%  5-7% 

CSUN 

 

Ngoài Top 500 

126 tc/ (41 môn) 

= 3,07 tc/môn 

32 67 27   

100% 25,4% 53,2% 21,4%   

Wayne State 

University 

 

135 tc/( 43 môn  = 3,14 

tc/môn) 

34 73 28   

100% 25% 54% 21%   

George Institute 

of Technology 

106 thế giới 

126 tc/( 44 môn  = 2,91 

tc/môn) 

34  59  24   9 

100% 27 %  46,8%  19 %  7,2% 

New Mexico State 

University 

401-450 thế giới 

129 tc/ (44 môn = 2,93 tc/ 

môn) 

35   66  28   

100% 27,1% 51,2% 21,7%   

Đánh giá 

ABET 
Yêu cầu tối thiểu 25% 

hoặc ít 

nhất 32 tín 

chỉ 

37,5% 

(trong đó 

12,5% là 

thiết kế) 

12,5%   

 

5. Các trƣờng Canada 

http://voice.nagaokaut.ac.jp/
http://www.tut.ac.jp/english/
http://www.4icu.org/reviews/8146.htm#8146
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Các trường Canada kiểm định theo CEAB, rất nhiều trường tham gia vào hiệp hội 

CDIO. Chương trình đào tạo đại học 4 năm. 

 Tên trƣờng Website 

1 McGill University http://www.mcgill.ca/teachingandlearning/ 

19 thế giới 

2 University of  Toronto http://www.mie.utoronto.ca/undergrad/mechanical/curriculu

m.php?year=1 

29 thế giới 

3 University of British Columbia 

(UBC) 

 

http://mech.ubc.ca/undergraduate-students/curriculum/ 

44 thế giới 

4 University of Alberta  http://www.mece.engineering.ualberta.ca/en/Undergraduate.a

spx 

78 thế giới 

5 Queen's University http://me.queensu.ca/undergraduate/ 

132 thế giới 

6 Universite de Montreal  

(bao gồm École Polytechnique de 

Montréal) 

http://www.polymtl.ca/ 

136 thế giới 

7 University of Waterloo http://www.mme.uwaterloo.ca/ 

145 thế giới 

8 McMaster University http://mech.mcmaster.ca/undergraduate.htm 

162 thế giới 

9 University of Western Ontario 

 

http://www.eng.uwo.ca/mechanical/undergraduate.htm 

164 thế giới 

10  

University of Calgary 

http://schulich.ucalgary.ca/Mechanical/ 

165 thế giới 

 

6. Các trƣờng châu Âu 

Các trường châu Âu có truyền thống rất lâu đời và chất lượng được đánh giá theo thứ 

bậc sau: Anh (United Kingdom), Đức (Germany), Pháp (France), Hà Lan (Netherlands),  

Italy, Switzerland, Sweden, Belgium, Spain, Ireland, Finland, Denmark… 

Từ đầu những năm 2000 theo Thoả thuận Bolona thì chương trình các nước EU sẽ tái 

cấu trúc: Cử nhân 3 năm (180 ECTS) và Thạc sĩ  2 năm (120 ECTS). 1 ECTS tương 

đương 26-30 giờ tham gia học tập (bao gồm học trên lớp, làm bài tập ở nhà…), nếu theo 

Tín chỉ Việt Nam thì 1 tín chỉ tương đương 45 giờ = (1 giờ lý thuyết, 2 giờ tự học) và học 

trong 15 tuần . Như thế 1 ECTS tương đương 2/3 tín chỉ. Các nước ngoài EU vẫn có 

chương trình theo cấu trúc riêng, chẳng hạn Nga gia nhập thoả thuận Bolona và từ 2007 

thì chuyển sang hệ: 4 năm cử nhân, 2 năm cao học… song song đó 1 vài trường còn tổ 

chức đào tạo chương trình cấp bằng kỹ sư 5 năm (hoặc 4 năm cử nhân + 1 năm, thông 

thường đào tạo chuyên ngành hẹp và bằng Kỹ sư học trực tiếp lên tiến sĩ). Tuy nhiên 

Bằng Kỹ sư của Nga được công nhận tương đương Bằng Thạc sĩ trong nước Nga và 

ngoài nước (http://iie.tpu.ru/pages_en/3_education_system_in_russia.php).  

http://www.mcgill.ca/teachingandlearning/
http://www.mie.utoronto.ca/undergrad/mechanical/curriculum.php?year=1
http://www.mie.utoronto.ca/undergrad/mechanical/curriculum.php?year=1
http://mech.ubc.ca/undergraduate-students/curriculum/
http://www.mece.engineering.ualberta.ca/en/Undergraduate.aspx
http://www.mece.engineering.ualberta.ca/en/Undergraduate.aspx
http://me.queensu.ca/undergraduate/
http://www.polymtl.ca/
http://www.mme.uwaterloo.ca/
http://www.eng.uwo.ca/mechanical/undergraduate.htm
http://schulich.ucalgary.ca/Mechanical/
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_education_system_in_russia.php
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Mỗi quốc gia đều có tổ chức kiểm định riêng: Tổ chức kiểm định các nước sáng lập 

chuẩn kiểm định Châu âu EUR-ACE bao gồm: ASIIN (Đức), IEI (Ailen), RAEE (Nga), 

UK-SPEC (Anh), CTI (Pháp), OE (Bồ Đào Nha), MÜDEK (Thổ Nhĩ Kỳ), 

FLANDERSNVAO (Hà Lan), CoPI (Ý), SKVC (Litva), KAUT (Ba Lan), ARACIS 

(Rumania)… và đang trong quá trình đánh giá theo chuẩn chung Âu châu là EUR-ACE. 

 

7. Các trƣờng Úc 

Các trường Úc có thứ hạng khá cao. Đào tạo cử nhân Kỹ thuật 4 năm. Đặc điểm 

chương trình đại học của Úc là rất nhiều ngành đôi (Dual degree). Kiểm định theo EA 

(Engineers Australia).  

 Tên trƣờng Website 

1 Australian National University 

(ANU) 

http://eng.anu.edu.au/  

20 thế giới 

2 University of Sydney http://sydney.edu.au/engineering/aeromech/units-of-study.php 

37 thế giới 

3 University of Melbourne  http://www.mech.unimelb.edu.au/future/undergrad.html  

38 thế giới 

4 University of Queensland (UQ) http://www.uq.edu.au/study/program.html?acad_prog=2001 

43 thế giới 

5 University of New South Wales 

(UNSW) 

http://www.mech.unsw.edu.au/content/plans/manufacturing/

Manufacturing_Home.cfm?ss=10  

46  thế giới 

6 Monash University http://www.eng.monash.edu.au/mechanical/ 

61 thế giới 

7 University of Western Australia 

(UWA) 

http://www.studyat.uwa.edu.au/undergrad/australian/ugacours

es?section=getmajor&majorid=140 

89 thế giới 

8 University of Adelaide http://www.adelaide.edu.au/programfinder/2011/ug/eng/ 

103 thế giới 

9 Macquarie University  http://www.courses.mq.edu.au/public/list/2011/Undergraduate 

220 thế giới 

10 RMIT University http://www.rmit.edu.au/programs/bp06 

224 thế giới 

 

8. Các nƣớc khác 

Hàn Quốc 

Seoul National University (SNU) 50 

KAIST - Korea Advanced Institute of Sci. & Tech. 79 

Pohang University of Scie. and Tech. (POSTECH) 112 

Yonsei University 142 

http://eng.anu.edu.au/
http://sydney.edu.au/engineering/aeromech/units-of-study.php
http://www.mech.unimelb.edu.au/future/undergrad.html
http://www.mech.unsw.edu.au/content/plans/manufacturing/Manufacturing_Home.cfm?ss=10
http://www.mech.unsw.edu.au/content/plans/manufacturing/Manufacturing_Home.cfm?ss=10
http://www.eng.monash.edu.au/mechanical/
http://www.studyat.uwa.edu.au/undergrad/australian/ugacourses?section=getmajor&majorid=140
http://www.studyat.uwa.edu.au/undergrad/australian/ugacourses?section=getmajor&majorid=140
http://www.adelaide.edu.au/programfinder/2011/ug/eng/
http://www.courses.mq.edu.au/public/list/2011/Undergraduate
http://www.rmit.edu.au/programs/bp06
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Korea University 191 

Sungkyunkwan University 341 

Kyung Hee University 345 

Ewha Womans University 348 

Hanyang University 354 

Pusan National University 392 

Sogang University 397 

Inha University 401-450 

Kyungpook National University 451-500 

 

Đài Loan 

National Taiwan University 94 

National Tsing Hua University 196 

National Cheng Kung University 283 

National Yang Ming University 290 

National Chiao Tung University 327 

National Taiwan University of Science and Technology 370 

National Central University 398 

National Sun Yat-sen University 401-450 

National Taiwan Normal University 451-500 

 

IV. Chƣơng trình đào tạo khoa Cơ khí   

 Để làm cơ sở cho việc cải cách chương trình đào tạo hiện có ta tìm hiểu rõ chương 

trình đào tạo của khoa Cơ khí, chương trình các nước và so sánh với các chương trình 

đánh giá theo ABET và tham gia CDIO.  Chương trình Kỹ  thuật chế tạo và các ngành cơ 

khí thuộc khoa Cơ khí từ khi mới thành lập đến nay theo bảng sau. 

Giai đoạn Số năm Số tín chỉ - DVHT 

1956-1959 3 năm  

1960-1977 4 năm  

1978 4,5 năm  

1979-1980 4 năm 195-218 dvht 

1981-1992 5 năm 246-317 dvht 

1993 đến nay 4,5 năm 150-156 tín chỉ 

      

Giai đoạn đầu chương trình ảnh hưởng chương trình của Pháp, đào tạo thiên về 

thực hành, sau đó vào những năm cuối 1960 ảnh hưởng của chương trình Mỹ đưa vào lý 

thuyết nhiều hơn. Sau 1975 đến 1980 chương trình vẫn là 4 năm và ảnh hưởng của 

chương trình Liên xô. Sau đó từ 1981-1993 theo hệ 5 năm. Sau 1993 chuyển sang hệ 

thống tín chỉ của Mỹ và chương trình là 4,5 năm. Tất cả đều cấp bằng Kỹ sư, tuy nhiên 

tên tiếng Anh của bằng vẫn là Bachelor of Mechanical Engineering (Cử nhân kỹ thuật cơ 

khí). Theo tìm hiểu thì lý giải để chương trình phải học 4,5 năm là do các môn chính trị 
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nhiều, tuy nhiên qua tìm hiểu thì thời lượng khối kiến thức về chính trị, xã hội - nhân văn 

và văn hoá… của chúng ta ít hơn chương trình nước ngoài, cụ thể là của Mỹ. Trong 

chương trình còn thiếu các môn xã hội, văn hoá nước ngoài… Nước gần chúng ta nhất là 

Trung Quốc hiện nay đã đưa rất nhiều môn văn hoá, xã hội… vào chương trình đào tạo 

kỹ thuật…  

 

Các chương trình liên kết của Bách khoa với các trường Úc: University of 

Queensland  (43 thế giơi), University of Adelaide (103 thế giơi), La Trobe University 

(286 thế giới), Griffith University (323 thế giới). 

Chương trình tiên tiến khoa Điện liên kết với University of Illinois at Urbana-

Champaign hạng 63 thế giới.  g nh Điện Điện Tử BK liên kết đại học Rutgers và 

Catholic: Rutgers, The State University of New Jersey hạng 216 thế giới còn Catholic 

ngoài top 500. Trường University of Illinois at Springfield (Mỹ), Đại học Nagaoka (Nhật) 

không nằm trong top 500.  

 

V. Kết luận 

Với sự  phát triển nhanh của khoa học, và thay đổi liên tục trong lãnh vực kỹ thuật 

và công nghệ như hiện nay thì đào tạo các chuyên ngành sâu và thời gian dài là không 

còn phù hợp.  Xu hướng đào tạo hiện nay theo chuyên ngành rộng, rút ngắn thời gian đào 

tạo để sinh viên khi ra trường thích ứng và bắt kịp với công việc mình phụ trách. Theo 

danh sách thống kê sinh viên các lớp KSTN ngành KTCT ra trường làm việc thì số sinh 

viên sử dụng các kiến thức của phần đào tạo chuyên sâu trong trường là không cao. Do 

đó có  cần thiết kéo dài thời gian đào tạo khối kiến thức này ở bậc đại học?. Nên chăng 

chuyển phần kiến thức này sang chương trình cao học. 

Vì lý do trên hiện nay các ngành Kỹ thuật trên thế giới đều cấp bằng cử 

nhân Kỹ thuật 4 năm, và Cao học 2 năm. Châu Âu chuyển sang hệ 3 năm cử nhân 

và 2 năm cao học. Song song hệ 4 đại học + 2 cao học hoặc 3+2, còn 1 số ít trường 

còn đào tạo cấp bằng Kỹ sư 5 năm (thông thường đào tạo chuyên ngành hep), 

bằng cấp này được công nhận tương đương Thạc sĩ  (như  ở  Nga), tuy nhiên quan 

niệm các nước là Kỹ sư do các Hiệp hội Kỹ sư cấp bằng, và điều kiện cần là phải 

có bằng Cử nhân kỹ thuật đã được kiểm định bởi các tổ chức tương ứng. 

Hiện tại có rất nhiều chuẩn kiểm định trên thế giới: theo quốc gia: ABET, 

CEAB, JABEE… theo khu vực như chuẩn chất lượng AUN, chuẩn kiểm định 

EUR-ACE… với các tiêu chí ràng buộc khác nhau. Do đó điều rất cần thiết là 
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chúng ta sẽ kiểm định theo chuẩn nào để từ đó xây dựng và triển khai chương trình 

đào tạo theo chuẩn đó. Hiện tại đang tham gia hiệp hội CDIO, mục tiêu chúng ta là 

thay đổi chương trình theo hướng tiếp cận CDIO, nhưng sẽ kiểm định theo chuẩn 

nào cần phải xác định rõ ngay từ ban đầu. Như thế chúng ta đang đặt bài toán 

thành bài toán đa mục tiêu, với nhiều ràng buộc khác nhau… và phải đưa mục tiêu 

và ràng buộc như thế nào để bài toán có thể giải được là vấn đề rất cần thiết phải 

xác định. 

  

Các phụ lục 
 

Phụ lục 1  Chuẩn ABET cho manufacturing engineering 

 
Criterion 5. Curriculum 

The curriculum requirements specify subject areas appropriate to engineering but do not prescribe specific 

courses. The faculty must ensure that the program curriculum devotes adequate attention and time to each 

component, consistent with the outcomes and objectives of the program and institution. The professional component 

must include: 

 

(a) one year of a combination of college level mathematics and basic sciences (some with 

experimental experience) appropriate to the discipline. Basic sciences are defined as biological, 

chemical, and physical sciences. 

(b) one and one-half years of engineering topics, consisting of engineering sciences and engineering design 

appropriate to the student's field of study. The engineering sciences have their roots in mathematics and basic 

sciences but carry knowledge further toward creative application. These studies provide a bridge between 

mathematics and basic sciences on the one hand andengineering practice on the other. Engineering design is the 

process of devising a system, component, or process to meet desired needs. It is a decision-making process (often 

iterative), in which the basic sciences, mathematics, and the engineering sciences are applied to convert resources 

optimally to meet these stated needs. 

(c) a general education component that complements the technical content of the curriculum and is consistent with 

the program and institution objectives. 

Students must be prepared for engineering practice through a curriculum culminating in a major design 

experience based on the knowledge and skills acquired in earlier course work and incorporating appropriate 

engineering standards and multiple realistic constraints. 

One year is the lesser of 32 semester hours (or equivalent) or one-fourth of the total credits required for 

graduation. 

 

 
PROGRAM CRITERIA FOR MANUFACTURING AND SIMILARLY NAMED 

ENGINEERING PROGRAMS 
Lead Society: Society of Manufacturing Engineers 

 

These program criteria apply to engineering programs that include "manufacturing" and similar modifiers 

in their titles. 

1. Curriculum 

The program must prepare graduates to have proficiency in materials and manufacturing processes: 

understanding the behavior and properties of materials as they are altered and influenced by processing in 

manufacturing; process, assembly and product engineering: understanding the design of products and the 

equipment, tooling, and environment necessary for their manufacture; manufacturing competitiveness: 

understanding the creation of competitive advantage through manufacturing planning, strategy, and control; 
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manufacturing systems design: understanding the analysis, synthesis, and control of  manufacturing 

operations using statistical and calculus based methods, simulation and information technology; laboratory 

experience: the program must prepare graduates to measure manufacturing process variables in a 

manufacturing laboratory and make technical inferences about the process. 

2. Faculty 

The program must demonstrate that faculty members maintain currency in manufacturing engineering 

practice. 

 

PROGRAM CRITERIA FOR MECHANICAL AND SIMILARLY NAMED 

ENGINEERING PROGRAMS 
Lead Society: American Society of Mechanical Engineers 

These program criteria will apply to all engineering programs including "mechanical" or similar modifiers 

in their titles. 

1. Curriculum 

The curriculum must require students to apply principles of engineering, basic science, and mathematics 

(including multivariate calculus and differential equations); to model, analyze, design, and realize physical 

systems, components or processes; and prepare students to work professionally in both thermal and 

mechanical systems areas. 

2. Faculty 

The program must demonstrate that faculty members responsible for the upper-level professional program 

are maintaining currency in their specialty area. 

 

Curriculum report 

Course 

(Department, Number, Title) 

List all courses in the program by 

term starting with first term of 

first year and ending with the last 

term of the final year. 

Indicate 

Whether 

Course is 

Required,  

Elective or a 

Selected 

Elective by an 

R, an E or an 

SE.
2
 

 

Curricular Area (Credit Hours) 

Math & 

Basic 

Sciences 

Engineering 

Topics 

Check if 

Contains 

Significant 

Design (√) 

General 

Education Other 

      

      

      

      

 

Add rows as needed to show all courses in the curriculum. 

 

 

TOTALS-ABET BASIC-LEVEL 

REQUIREMENTS 

    

OVERALL TOTAL CREDIT      
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HOURS FOR THE DEGREE  

PERCENT OF TOTAL     

Total must 

satisfy 

either credit 

hours or 

percentage 

Minimum Semester Credit Hours 32 Hours 48 Hours   

Minimum Percentage 25% 37.5 % 

  

 

Mutual Recognition Agreements 

 

 

A mutual recognition agreement (MRA) is an agreement formed between ABET and an international 

accreditation system (or multiple systems, in some cases).  MRAs recognize the substantial equivalency of certain 

international accreditation systems with respect to the preparation of graduates to begin professional practice at 

the entry level. Signatories agree to recommend that graduates from recognized programs be afforded the same 

rights and privileges as those graduates in the home country. These agreements are not binding on colleges, 

universities, employers, or licensing agencies (http://www.abet.org/mut_reco.shtml). 

 

Washington Accord (Engineering) – Thoả ƣớc Washington 

Signatories: 

 Australia - Represented by Engineers Australia (1989)  

 Canada - Represented by Engineers Canada (1989) - CEAB 

 Chinese Taipei - Represented by Institute of Engineering Education Taiwan (2007) - IEET 

 Hong Kong China - Represented by The Hong Kong Institution of Engineers (1995) - HKIE 

 Ireland - Represented by Engineers Ireland (1989)  

 Japan - Represented by Japan Accreditation Board for Engineering Education (2005)- JABEE  

 Korea - Represented by Accreditation Board for Engineering Education of Korea (2007) -ABEEK 

 Malaysia - Represented by Board of Engineers Malaysia (2009)  

 New Zealand - Represented by Institution of Professional Engineers NZ (1989) - IPENZ 

 Singapore - Represented by Institution of Engineers Singapore (2006) - IES 

 South Africa - Represented by Engineering Council of South Africa (1999) - ECSA 

 United Kingdom - Represented by Engineering Council UK (1989) – ECUK 

 United States - Represented by Accreditation Board for Engineering and Technology (1989) - ABET 

 

Organisations holding provisional status have been identified as having qualification accreditation or recognition 

procedures that are potentially suitable for the purposes of the Accord; those organisations are further developing those 

procedures with the goal of achieving signatory status in due course; qualifications accredited or recognised by organisations 

holding provisional status are not recognised by the signatories  

 Germany - Represented by German Accreditation Agency for Study Programs in Engineering and Informatics 

 India - Represented by National Board of Accreditation of All India Council for Technical Education 

 Pakistan - Represented by Pakistan Engineering Council 

http://www.engineersaustralia.org.au/
http://www.ccpe.ca/
http://www.ieet.org.tw/
http://www.hkie.org.hk/
http://www.iei.ie/
http://www.jabee.org/
http://www.abeek.or.kr/
http://www.bem.org.my/
http://www.ipenz.org.nz/
http://www.ies.org.sg/
http://www.ecsa.co.za/
http://www.engc.org.uk/
http://www.abet.org/
http://www.asiin.de/
http://www.aicte.ernet.in/
http://www.pec.org.pk/
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 Russia - Represented by Russian Association for Engineering Education 

 Sri Lanka - Represented by Institution of Engineers Sri Lanka 

 Turkey - Represented by MUDEK 

  

 

 

 

Phụ lục II Chƣơng trình đào tạo khoa Cơ khí, so sánh và kiến nghị 

Chƣơng trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo ABET – 4 năm (Phác  thảo) 

Hoc ky Môn học Tín chỉ  

Tóan  và  

Cơ bản 

Cơ sở kỷ 

thuật 

Giáo dục 

đại cƣơng 

Thực tập, tốt 

nghiệp 

Khác 

http://www.ac-raee.ru/
http://www.iesl.lk/
http://www.mudek.org.tr/en/ana/ilk.shtm
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1 Anh văn 1     0(4.0.

8) 

1 Giáo dục quốc phòng 

(LT) 

    0 

1 Giáo dục quốc phòng 

(TH) 

    0 

1 Giáo dục thể chất 1     0(0.2.

0) 

1 Đại số 3(2.2.6)     

1 Giải tích 1 4(3.2.6)     

1 Vật lý 1 4(3.2.6)     

1 Cơ học lý thuyết    3(3.1.6)    

2 Anh văn 2     0(4.0.

8) 

2 Giáo dục thể chất 2     0(0.2.

0) 

2 Giải tích 2 4(3.2.6)     

2 Vật lý 2 4(3.2.6)     

2 Thí nghiệm Vật lý 1(0.2.2)     

3 Vẽ kỹ thuật   3(3.1.6)    

2 Giới thiệu Kỹ thuật  2(2.1.4)    

2 Sức bền vật liệu   3(3.1.6)    

3 Tin học đại cương 3(3.1.6)     

3 Hóa đại cương B 2(2.1.4)     

3 Thực tập cơ khí đại 

cương 1 

   1 (0.4.1)  

3 Anh văn 3     0(4.0.

8) 

3 Giáo dục thể chất 3     0(0.2.

0) 

3 Cơ lưu chất  2(2.1.4)    

3 TN cơ lưu chất  1(0.2.2)    

3 Vật liệu học và xử lý   3(3.1.6)    

3 Nguyên lý máy  3(3.1.6)    

4 Kỹ thuật điện và TN  3(3.1.6)    

4 Anh văn 4     0(4.0.

8) 
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4 Vẽ cơ khí và CAD  3(2.2.6)    

4 Nhiệt động lực học  2(2.1.4)    

4 Thực tập cơ khí đại 

cương 2 

   1 (0.4.1)  

4 Chi tiết máy  3(3.1.6)    

4 Thí nghiệm  Kỹ thuật Cơ 

khí 1 

 1(0.2.2)    

4 Dung sai và kỹ thuật đo  3(3.1.6)    

5 Kỹ thuật điện tử  và TN  3(3.1.6)    

5 Nguyên lý cơ bản chủ 

nghĩa Mác-LêNin 

  5(5.2.10)   

5 Kỹ thuật thủy lực và khí 

nén 

 2(2.1.4)    

5 Truyền nhiệt  2(2.1.4)    

5 TN Nhiệt động và truyền 

nhiệt  

 1(0.2.2)    

5 TN Kỹ thuật cơ khí 2  1(0.2.2)    

5 Kỹ thuật chế tạo 1  3(3.1.6)    

5 ĐA Thiết kế   1(0.1.4)    

6 Phương pháp tính 2(2.1.4)     

6 Xác suất thống kê 2(2.1.4)     

6 Đường lối cách mạng 

ĐCSVN 

  3(3.1.6)   

6 TN Kỹ thuật cơ khí 3  1(0.2.2)    

6 Kỹ thuật điều khiển tự 

động 

 3(3.1.6)    

6 Kỹ thuật chế tạo 2  3(3.1.6)    

6 Tự chọn 1 2     

7 Tự động hóa sản xuất  3(3.1.6)    

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2(2.1.4)   

7 Trang bị điện và điện tử 

và TN 

 2(2.1.4)    

7 Thiết kế hệ thống cơ khí  2(2.1.4)    

7 Lập & phân tích dự án   2(2.1.4)   

7 Thực tập kỹ thuật    2(0.4.1)  

7 Tự chọn 2  4    
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7 ĐAMH Chế tạo  1(0.1.4)    

8 An toàn và môi trường    2(2.1.4)   

8 Pháp luật Việt Nam đại 

cương 

  2(2.1.4)   

8 Thực tập tốt nghiệp    3(0.12.2)  

8 Máy CNC và lập trình 

gia công 

 3(3.1.6)    

8 T ự chọn 4   2   

8 Tự chọn  3  4    

7 - 8 Luận văn tốt nghiệp    5 (0.10.40)  

 10 Vẽ kỹ thuật 2A  2(2.1.4)  Tich hop Vẽ kỹ 

thuật 1 và Vẽ 

cơ khí và CAD 

 

10 TH Điện – điện tử  2 (0.4.2)  Tich hợp các 

môn học 

 

10 TN Kỹ thuật thủy lực và 

khí nén 

 1(0.2.2)  Thay TN 

KTCK 2 

 

10 TN  Dung sai và kỹ thuật 

đo 

 1(0.2.2)  Thay TN 

KTCK 3 

 

10  Quá trình thiết kế cơ khí  2(2.1.4)  Thay Thiết kế 

hệ thống cơ khí 
 

10 ĐAMH Tự động hóa sản 

xuất 

 1(0.1.4)  Bỏ  

10 Kỹ thuật chế tạo 3  2(2.1.4)  Tich hợp 

KTCT 1 và 2 

 

10 CAD/CAM/CNC  3(3.1.6)  Tich hợp Máy 

CNC và lập 

trình gia công 

 

10 Kỹ năng giao tiếp_ngành 

nghề 

 2(2.1.4)  Thay Giới thiệu 

Kỹ thuật 

 

10 Sức bền vật liệu 2C  2(2.1.4)  Tich hợp SBVL  

10 Máy công cụ  2(2.1.4)  Tich hợp Máy 

CNC và lập 

trình gia công 

 

       

Bách khoa 

(Không tính 

AV) 

134 tc/(49 mon) 

= 2,73 tc/môn 

33 81 20   

 100% 25% 60% 15%   

Arizona 128 tc / (42 môn) =3,05 

tc/môn 

36 65-68 18  6-9 

 100% 28% 51-53% 14%  5-7% 

CSUN 126 tc/ (41 môn) 32 67 27   
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= 3,07 tc/môn 

 100% 25,4% 53,2% 21,4%   

Wayne State 

University 
135 tc/( 43 môn  = 3,14 

tc/môn) 

34 73 28 0  

 100% 25% 54% 21%   

George 

Institute of 

Technology 

126 tc/( 44 môn  = 2,91 

tc/môn) 

34  59  24   9 

 100% 27 %  46,8%  19 %  7,2% 

New Mexico 

State 

University 

129 tc/ (44 môn = 2,93 

tc/ môn) 

35   66  28   

 100% 27,1% 51,2% 21,7%   

ABET Yêu cầu tối thiểu 25% 

Ít nhất 32 

tín chỉ 

37,5% 

(trong đó 

12,5% là 

thiết kế) 

12,5%   

 

1. CSUN – California State University Northridge - Program self-study report mechanical engineering 2006 

2. Arizona -  UNIVERSITY OF ARIZONA: Program self-study report mechanical engineering 2006 

 

Các nhận xét khi so sánh: 

1. Về kiến thức toán và cơ bản 31 tín chỉ là đủ, tuy nhiên do chương trình hiện tại có số tín chỉ khá lớn (156 – 

8 tín chỉ ngoại ngữ = 148 tín chi), cho nên theo yêu cầu tối thiểu là 25% là không đạt. 

2. Số môn học trong chương trình nhiều (62 môn, so với chương trình nước ngoài (42 môn, tuy nhiên do số 

tín chỉ và thời gian học nhiều hơn nên tỉ lệ tín chỉ/ môn học là 2,35. Trong khi đó các chương trình nước 

ngoài 3,05…3,07. Cho nên cần phải cân nhắc và sắp xếp lại các môn học. 

3. Số tín chỉ cho thực tập (9 tín chi) và luận văn tốt nghiệp 10 tín chỉ có tỉ lệ lớn trong chương trình đạo tạo so 

với các chương trình nước ngoài. 

4. Khối kiến thức giáo dục đại cương (xã hội, nhân văn chỉ có 18 tín chỉ (kể cả môn kỹ thuật an toàn và môi 

trường) là ít do với yêu cầu ABET là 12,5%. 

5. Khối kiến thức cơ sở ngành: các môn cơ học (cơ lưu chất, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, nguyên lý máy và 

chi tiết máy) tương đối hợp lý, tuy nhiên nên nhập Sức bền 1 và 2 thành 1 môn. Và số tín chỉ cho môn Cơ 

lý thuyết thường nhiều hơn sức bền. Trong mãng kiến thức này thiếu thí nghiệm các môn Cơ học. Nên đưa 

kiến thức môn Truyền nhiệt vào phần bắt buộc, và nên bổ sung phân thí nghiệm cho môn Nhiệt động lực 

học và truyền nhiệt. 

6. Khối kiến thức về ngôn ngữ giao tiếp kỹ thuật (Vẽ kỹ thuật 1, 2 và Vẽ cơ khí) tương đối nhiều so với các 

trường nước ngoai, ngoài ra trong nội dung các môn này thường đưa vào phần mô hình hoá 3D bằng các 

phần mềm. 

7. Khối kiến thức về điện – điện tử bao gốm 9 tín chỉ: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Trang bị điện – điện tử, 

Thực hành điện điện tử là rất nhiều so với các chương trình nước ngoài. Nên sắp xếp lại khối kiế thức cho 

các môn học này. 

8. Khối kiến thức về chuyên ngành kỹ thuật chế tạo: Kỹ thuật chế tạo 1, 2, 3, CAD/CAM/CNC, Máy công cụ, 

Tự động hoá sản xuất… nên sắp xếp lại cho hợp lý. Nên chăng tích hợp kiến thức CAD/CAM/CNC vào 

các môn học khác. So sanh chương trình cao học để sắp xếp chương trình đại học và cao học  mang tính 

thống nhất và liên tục. 

9. Cần thay đổi nội dung môn Kỹ năng giao tiếp ngành nghề theo hướng các đề cương chương trình nước 

ngoài, trong đó có 01 đồ án Cơ sở (I,O). Các đố án Chi tiết máy (C,D), Kỹ thuật chế tạo (D,O) và Luận văn 

tốt nghiệp (C,D,I,O) nên bố trì nội dung và kề hoạch đào tạo cho hợp lý. 

10. Chú ý yêu cầu về khối kiến thức thiết kế theo chuẩn ABET tối thiểu là 12,5%.  
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  Do đó để đánh giá theo ABET thì chương trình với cấu trúc hiện tại không thể thoả mãn các yêu cầu tối thiểu. 

Do đó cần phải có chủ trương từ đại học Quốc gia, nhà trương vầ cấu trúc chương trình đào tạo: giảm số lương tín 

chỉ của chương trình và tăng cường một số khối kiến thức (nhất là giáo dục đại cương). Để triển khai chương trình 

đào tạo theo CDIO cần giảm tải thời gian lên lớp để sinh viên có thể làm các bài tập, bài tập lớn, đồ án… học tập 

qua trải nghiệm. 

 

Theo kiến thức thì nên đưa các môn học cơ sở ngành vào các năm đầu tiên. Sơ đồ tái cấu trúc các môn học theo 

CDIO: 

 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9 

Toán Thực tập Tốt 

nghiệp 

(C,D,I.O) 
Khoa học tự nhiên Cơ sở kỹ thuật và chuyên ngành 

                  Cơ sở kỹ thuật và chuyên ngành 

Toán và khoa học TN Kiến thức xã hội, nhân văn, kinh tế, chính trị… 

Đồ án cơ sở (I,O) Đồ án tích hợp thiết kế (C, D) Đồ án tích hợp Chế tạo 

(D, O) 

Tốt nghiệp (C,D,I.O) 

 

 

Phụ lục 3 Chƣơng trình Kỹ thuật cơ khí trƣờng Chulalongkorn (Thái lan) 
Faculty of Engineering  

Bachelor of Engineering program in Mechanical Engineering  

Code : 121030  

A Required Minimum Of 145 Credits  
 

General Education ( 42 )  

Social Sciences (3) 

Choose from the List of Subjects Approved by the General Education Section 

Humanities (3) 

Choose from the List of Subjects Approved by the General Education Section 

Science and Mathematics (3) 

Choose from the List of Subjects Approved by the General Education Section 

Interdisciplinary (3) 

Choose from the List of Subjects Approved by the General Education Section 

Language (6) 

 

5500115 Foundation English I  3 

5500116 Foundation English II  3 

Faculty Approved Course (24) 

 

2301107 Calculus I  3 

2301108 Calculus II  3 

2301276 Engineering Mathematics 1  3 

2302127 General Chemistry  3 

2302163 General Chemistry Laboratory  1 

2304107 General Physics I  3 

2304108 General Physics II  3 

2304183 General Physics Laboratory I  1 

2304184 General Physics Laboratory II  1 

2603284 Statistics for Physical Science  3 
 

  

Areas of Concentration (97)  

http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=5500115
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=5500116
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2301107
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2301108
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2301276
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2302127
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2302163
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2304107
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2304108
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2304183
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2304184
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2603284
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Basic Engineering (22) 

 

2100301 Engineering Practice  2 

2103105 Engineering Drawing Fundamental  2 

2103211 Statics  3 

2103212 Dynamics  3 

2104100 Machine Tool Operations and Fabrications  3 

2104203 Engineering Management  3 

2109101 Engineering Materials  3 

2110101 Computer Programming  3 

Major areas of Concentration (75) 

Required (63) 

 

2102391 Electrical Engineering I  3 

2102392 Electrical Engineering Laboratory I  1 

2102491 Electrical Engineering II  3 

2102492 Electrical Engineering Laboratory II  1 

2103203 Mechanical Drawing  2 

2103231 Mechanics of Materials I  3 

2103241 Thermodynamics I  3 

2103303 Numerical Methods for Mechanical Engineering  3 

2103304 Automatic Control I  3 

2103313 Mechanical System Design I  3 

2103314 Mechanical System Design II  3 

2103322 Mechanics of Machinery  3 

2103342 Thermodynamics II  3 

2103351 Fluid Mechanics I  3 

2103361 Energy and Thermal-Fluid System Design 1  3 

2103362 Energy and Thermal-Fluid System Design 2  3 

2103390 Mechanical Engineering Experimentation and laboratory 1  2 

2103391 Seminar and Technical Writing in ME  1 

2103463 Heat Transfer  3 

2103490 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory II  2 

2103499 Mechanical Engineering Project  3 

2301277 Engineering Mathematics II  3 

2301312 Differential Equations  3 

Elective (12) 
  

Free Electives (3)  

 
  

 
 

Phụ lục 4  Chƣơng trình University of Malaya 

 

1. Mechanical Engineering 
 

 

  Programme Overview 
 

  
 

http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2100301
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103105
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103211
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103212
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2104100
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2104203
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2109101
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2110101
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2102391
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2102392
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2102491
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2102492
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103203
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103231
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103241
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103303
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103304
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103313
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103314
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103322
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103342
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103351
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103361
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103362
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103390
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103391
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103463
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103490
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2103499
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2301277
http://www.academic.chula.ac.th/search/detailcourses.asp?ID_Courses=2301312
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Mechanical engineering is often regarded as the broadest engineering 

discipline. Whenever there are mechanical equipment and systems, from 

micro-mechanical machines through to massive power generating turbines, 

they are all enclosed in the discipline. 

 

The programme offers excellent facilities for teaching and research.  It also 

has state of the art laboratories in applied mechanics, thermodynamics, fluid 

mechanics, solar energy, heat transfer, combustion, tribology, manufacturing, 

control, heat engines, material science, foundry and metallurgy.  The 

Department has access to the UNIVAC computer at the University Computer 

Centre as well as common facilities provided by the Faculty such as 

Workshop, Computers and SuperCray.  The programme provides an 

abundance of microcomputers for research and teaching. 

  

  
 

  Career Opportunities 
 

  

  

 Automotive Engineer  

 Energy Production Engineer  

 Foundry Process Engineer  

 Mechanical Systems Engineer   

 Micro-mechanical Engineer 

  

  
 

 

 
  Course Modules  

 

  

Information Skills 

TITAS I&II 

Thinking and Communications Skills 

Moral and Ethics in the Engineering Profession 

Economics, Finance and Engineering 

Project Management 

Engineering Law 

Management, Entrepreneurial and Engineering 

Statics 

Fundamentals of Fluid Mechanics  

Mechanical Engineering Laboratory I&II and Communication 

Introduction to Manufacturing Technology 

Mechanics of Materials 

Dynamics 

Thermodynamics  

Computer Programming 

Materials Engineering 

Design of Mechanical Elements 

Fluid Mechanics of Engineering 

Mechanics of Applied Materials 

Mechanical Engineering Laboratory III, IV, V&VI 

Applied Thermodynamics 

Applied Engineering Mathematics 

Product Design and Development 

Calculation and Numerical Method 

Instrumentation and Measuring Technology 

Power Electrics and Machinery 

Mechanic Vibration 

Heat Transfer 

Control Engineering 

Fracture Mechanics 

Electronics and Microprocessor 

Management, Production and Operation  
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2. Manufacturing engineering 
                   Bachelor of Engineering (Manufacturing) 
  

 

 

  Programme Overview 
 

 

  

The development of our nation relies heavily on our industrial sectors. The 

life and soul of these manufacturing industries are the minds and ideas behind 

the machines, equipments, manufacturing processes and so forth. Thus, it is 

obvious that a developing nation like Malaysia is in constant need of excellent 

individuals who are well-equipped with the knowledge and skills required to 

sustain our growth. 

 

The Bachelor of Engineering (Manufacturing) is one of the programmes that 

is sure to produce the thoroughbreds of the engineering industry. It is well 

equipped with research facilities and expertise in different areas, such as 

CAD/CAM, Ergonomics, Robotics, Conventional and Non-conventional 

Machining, High Speed Machining, Processing of Particulate Materials and 

Metal Ceramic Composites, Stir Casting, Electrical Resistance Sintering, 

Statistical Modeling, Surface Engineering and Total Quality Management. 

 

The programme, which was evaluated by the Malaysia Board of Engineers 

(BEM), has the recognition from Engineering Accreditation Council (EAC). It 

is moving forward to implement Outcome- Base Education (OBE) system. 

This will guarantee all the students receive a high quality educational system 

from the department. Additionally, the department also received a few foreign 

elective students from reputable universities world wide. 

  

  
 

  Career Opportunities 
 

  

  

Manufacturing Engineer at: 

 Automotive Parts Design Firms  

 Engineering Parts Manufacturers  

 Robotic Engineering Design Firms  

 Material Processing Firms  

 Machinery & Machining Firms 

  

 
 

 

 
  Course Modules  

 

  

Information Skills 

TITAS I&II 

Thinking and Communications Skills 

Moral and Ethics in the Engineering Profession 

Economics, Finance and Engineering 

Engineering Law 

Management, Entrepreneurial and Engineering 

Basic Material Science 

Basic Engineering Calculus 

Basic Engineering Algebra 

Normal Differential Equations 

Vector Analysis 

Statics 

Thermofluid 

Computer Assisted Drawing 

Introduction to Manufacturing 

Mechanical Materials 

Computer and Programming Dynamics 
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Introduction to Electrical Engineering 

Machine Elements Design 

Basic Production Processes 

Computer Assisted Design 

Electronics 

Numerical and Statistical Methods 

Product Design 

Control Engineering 

Principles of Metallurgy 

Introduction to Industrial Engineering 

CNC/CAM Technology 

Industrial Ergonomics 

Instrumentation and Measurements 

Automation and Robotics 

Machine Implementation Engineering 

Latest Manufacturing Processes 

Production Planning and Control Processes  
   

 

 

Phụ lục 5 Chƣơng trình Huazhong University of Science & Technology 
   Mechanical design, manufacture and Automation 

Courses 

Classified 
Course Name 

Courses 

Nature 
Hrs/Crs 

Basic Courses in 

General 

Discipline 

Engineering Graphics , The First Part  Required  40/2.5  

Theoretical Mechanics   Required  60/3.5  

Electrical & Magnetic Circuits  Required  40/2.5  

Engineering Mechanics Lab.  Required  16/1  

Fundamentals of Mechanical Manufacturing Technology  Required  40/2.5  

Engineering Materials  Required  32/2  

Experiments on Fundamentals of Engineering Control   Required  8/0.5  

Fundamentals of Engineering Control  Required  32/2  

Material Mechanics   Required  56/3.5  

Analogue Electronics  Required  40/2.5  

Theory of Machines and Mechanisms  Required  56/3.5  

Engineering Measurement Technology  Required  32/2  

Experiments on Engineering Measurement Technology   Required  8/0.5  

Heat Transfer   Required  32/2  

Fluid Mechanics   Required  32/2  

Machine Design   Required  56/3.5  

Basic Courses in 

Discipline 

Engineering Chemistry  Required  40/2.5  

Computer Graphics and CAD  Required  56/3.5  

Principle of Microcomputer  Required  40/2.5  

Digital Circuits  Required  32/2  

An Introduction to Discipline （Mechanical Engineering）  Required  16/1  

Engineering Thermodynamics  Required  32/2  

Experiments on Test and Control  Required  16/1  

Fundamentals of Exchangeability and Technology 

Measurement  
Required  40/2.5  
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Courses 

Classified 
Course Name 

Courses 

Nature 
Hrs/Crs 

Fundamentals of Mechanical Manufacturing Technology   Required  48/3  

Mechanical & Electrical Transmission Control  Required  56/3.5  

Practical Training 

Items 

Military Training  Required  2w/2  

Laboring for Public Benefit  Required  1w/1  

Mechanical Engineering Training  Required  2w/2  

Metal Working Practice  Required  4w/4  

Electrical Engineering Practice  Required  2w/2  

Production Engineering Investigation  Required  3w/3  

Professional Social Practice  Required  1w/1  

Professional Engineering Training  Required  3w/3  

Undergraduate Thesis  Required  12w/12  

 

Phụ lục 6. Chƣơng trình đào tạo McGill University cho ngành Mechanical 

Engineering 
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Phụ lục 7. Chương trình Cử nhận Cơ khí đại học Bách khoa Tomsk (Nga, 401-450 thế 

giơi)  

http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first 

 

Program Description 

Degree Bachelor of Science in Mechanical Engineering 

Learning mode Full-time, E-learning 

Language of instruction English 

Entrance requirements 

1. Secondary school certificate (>50%) or an equivalent  

2. TOEFL (500 or better) or IELTS (5.5 or better) or University Entrance Test in English, Test 

in Math, Physics  

Duration of study 4 years  

The program is designed to: 
 Provide students with the fundamental principles of mechanics and design to the needs of a range of machine building.Course embraces the 

areas of mechanics, system analysis and material science.  

 Provide student with flexibility in having a strong background in mechanics and gaining a focus in one of the following areas: technology of 

mechanical engineering, robotics and machines for metal cutting, hydraulic machines and compressors, equipment for oil and gas extraction.  

 Study the main principles of design and operation of a technological process and machines and to enable a student to apply knowledge and 

skills acquired in his future work.  

 Prepare graduates to acquire responsible positions and carry out constructive roles in society.  

 Provide students with the capabilities which will enable them to advance their professional standing by further work experience.  

Career opportunities: 

 Industry (broad area of mechanical engineering)  

 Science and research  

 Business  

A graduate is able to work in different branches of industry; his abilities will be needed for a big company, small enterprise and 

car service centre as well, where he/she can take up:  

http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
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 design of machinery, tools, transport systems, robots and others;  

 design and automation of technological process;  

 development of machinery, design and technological documentation using software (CAD/CAM system);  

 testing and diagnostics of the technological process and machinery;  

 exploitation of the machinery;  

 car repair and maintenance;  

 production standardization and certification.  

 

Modules 

Ν Module Credits 

1. History of Russia 2 

2. Philosophy 2 

3. Economics (+ course work) 4 

4. Electives: Culture Studies/ Aesthetics/ Sociology/ Introduction to Science of Law 2 

5. English 8 

6. English for specific purpose 2 

7. Russian - 

8. Physical Training  - 

9. Higher Mathematics 12 

10. Physics (+labs) 10 

11. Chemistry (+ labs) 3 

12. Introduction to Environmental Protection 1 

13. Introduction to Computer Usage (+labs) 6 

14. Engineering Mechanics (+course work) 5 

15. Descriptive Geometry and Graphics 3 

16. Strength of Materials (+labs) 5 

17. Theory of Mechanisms and Machines (+labs, +course work) 4 

18. Machine Elements (+course project) 6 

19. Fluid Mechanics (+labs) 4 

20. Processing of Materials (+labs) 4 

21. Constructional Materials (+labs) 2 

22. Metrology, Standardization and Certification (+labs, +course work) 4 

23. Electrical Engineering and Electronics (+labs) 3 

24. Health and Safety (+labs) 2 

25. Control Theory 2 

http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#table
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#first
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#second
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#second
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#second
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26. CAD/CAM Applications in ME (labs) 6 

27. Technology of Machine Building (+labs, +course project) 7 

28. Machine Design (+labs) 6 

29. Robotics and Machines for Metal Processing (+labs, +course project) 6 

30. Industrial Training 4 

31. Graduate Work 3 

 

Phụ lục 8. Education System in Russia 

Education system in Russia is similiar to European and American 

education systems:  

 2 cycle education system:  

o undergraduate level of education System in 

Russia: Bachelor degree,  

o postgraduate level of education System in 

Russia: Master degree and Ph.D.  

 Credit transfer system.  

 Academic exchange programs on basis of ECTS (European 

Credit Transfer System).  

 European diploma supplement.  

There is one difference between Russian and European education 

systems: 5-year engineer / Specialist programs.  

Russia joined to Bolonia agreement (Intagrating process of developing common European education system). So, 

the number of non-degree programs in Russia is decreasing.  

Being a holder of the Secondary School Certificate or an equivalent, you can study through all levels, starting from 

Bachelor to Doctoral Studies.  

A degree or diploma holder of any higher school can be admitted to a successive learning level after accreditation of 

his/her prior learning. The university can offer you instruction either in Russian or in English.  

Those who would like to take courses in Russian must be fluent in Russian and present the Russian Language State 

Certificate as evidence. The most effective way in reaching this goal is to take the one year Preparatory Course.  

Education System in Russia - Preparatory level 

International students who intend to take a main course in Russian should first take a one-year Preparatory Course. 

Russian language training is the core of this course. At the same time you will perfect knowledge in mathematics, 

physics, chemistry, biology and will be acquainted with Russian history and culture. Upon successful completion 

they'll be awarded with the Preparatory Course Certificate and the Russian Language State Certificate (TORFL) on 

http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#second
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#second
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_bachelor_ME_modules.php#second
http://iie.tpu.ru/pages_en/2_credit.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_academic_exchange_programs.php
http://iie.tpu.ru/img/programs/diploma_supplements.jpg
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_preparatory_course.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_russian_certificate.php
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successful passing of Test of Russian as a Foreign Language at the First Level. Both certificates are recognized by 

any Russian university.  

Education System in Russia - Bachelor Degree 

Tomsk Politechnic University offers international students a wide range of bachelor degree programs in Russian and 

in English languages.  

The first two-year study level includes modules in natural sciences, mathematics, socio-economics, humanities and a 

few speciality oriented modules. The study modules of the second level (the next two years of study) include 

advanced profession-oriented modules, subjects in natural sciences, electives from special socio-economics modules 

and training in industrial and other companies. A Bachelor's degree holder could be employed as a middle-rank 

engineer/specialist.  

Note! 

The holder can continue his/her studies to earn the Engineer's/Specialist's (1 year) or Master's Degree (2 years).  

Education System in Russia - Engineer/Specialist  

Tomsk Politechnic University offers international students a wide range of engineer / Specialist programs in Russian 

and in English languages.  

The professional study courses leading to the Engineer's/Specialist's ensure the training of well-qualified 

professionals in engineering and technology (Engineer) or in economics, humanities, etc. (Specialist). The engineer's 

courses include special disciplines and modules in modern technology and technological equipment oriented 

towards engineering creativity and invention, carrying out the interdisciplinary projects, and industrial training.  

Note! 

The Engineer's/Specialist's and the Master's degree are equal both for recognition and posterior education in Russia 

and overseas.  

Education System in Russia - Master's Degree 

Tomsk Politechnic University offers international students a wide range of master degree programs in Russian and 

in English languages.  

The professional educational courses leading to the Master's Degree (two years after Bachelor's level) include 

special disciplines and modules, which explain new achievements in science and technology additionally to those in 

the Bachelor's Degree courses. The courses are oriented towards scientific creativity, pedagogical activity, practical 

and research work.  

Note! 

TPU Master's Degree holders have an opportunity to continue their research work and to earn Ph.D. after 1-2 years.  

Education System in Russia - Doctoral Studies (Ph. D.) 

Tomsk Politechnic University offers international students a wide range of Ph. D. programs.  

The training of well-qualified specialists for teaching and research lasts for 3 to 4 years and ends in the public 

defense of a Ph.D. thesis. If you are studying for a Ph.D. as a full-time postgraduate you can expect to finish your 

research within 3 years. If you take university Master's Degree course you will have an opportunity to continue your 

http://iie.tpu.ru/pages_en/3_programs_russian_bachelor.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_programs_english_bachelor.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_programs_russian_specialist.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_programs_english_bachelor.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_programs_russian_master.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_programs_english_master.php
http://iie.tpu.ru/pages_en/3_programs_Ph_D.php
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research work and to earn Ph.D. after 2 years. The period of part-time or distant doctoral training is about 4 years. 

The duration could be altered.As a rule, students carry out real scientific and engineering investigations with the use 

of modern laboratory equipment, prepare scientific papers for publication and participate in national and 

international scientific conferences. All these are fulfilled under the guidance and supervision of leading university 

scientists.  

 


