
 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018 VIỆN CƠ KHÍ 

Năm học 2018-2019, Viện Cơ khí tuyển sinh ngành Kỹ thuật cơ khí với 

các thông tin chi tiết như sau: 

Thông tin chung: 

- Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering) 

- Mã ngành: 7520103 (mã mới theo quy định của Bộ GD&ĐT) 

- Tổng chỉ tiêu: 300 

Phương án tuyển sinh: 

- Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia. 

- Xét học bạ PTTH. 

- Xét tuyển thẳng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt 5,5 điểm trở lên. 

Hướng đào tạo: 

Ngành/ 

Chuyên ngành 
Hướng đào tạo 

Ngành Kỹ thuật cơ khí 

(Major) 

Kỹ thuật cơ khí bao trùm nền tảng cốt lõi như cơ học ứng 

dụng, vật liệu, thiết kế-chế tạo, nhiệt-năng lượng, kỹ 

thuật thủy khí, điều khiển. Trên cơ sở kiến thức nền tảng, 

SV định hướng theo các chuyên ngành cụ thể. 

Kỹ thuật ô tô (D122) 

- Thiết kế, công nghệ chế tạo ô tô, phụ tùng ô tô. 

- Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe chuyên dụng và dịch 

vụ sau bán hàng. 

Kỹ thuật nhiệt lạnh (D123) 
- Kỹ thuật hệ thống năng lượng, nhà máy nhiệt điện. 

- Kỹ thuật xử lý nhiệt-ẩm, làm lạnh-điều hòa không khí. 

Máy và Tự động hóa xếp dỡ 

(D109) 

- Thiết kế kết cấu cơ khí. 

- Thiết kế thiết bị xếp dỡ (cần trục, máy nâng, băng 

chuyền). 

- Thủy lực và điều khiển tự động hệ thống xếp dỡ, cảng 

thông minh. 

Kỹ thuật cơ khí (D116) 

- Thiết kế cơ khí và công nghệ chế tạo (CAD/CAM-CNC). 

- Thiết kế, tối ưu hóa hệ thống sản xuất công nghiệp. 

- Kỹ thuật thủy khí ứng dụng. 

Cơ điện tử (D117) 

- Hệ thống cơ điện tử. 

- Điều khiển tự động hóa công nghiệp; Công nghệ 

CAD/CAM-CNC. 

- Kỹ thuật robot. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email ở trên hoặc facebook: viencokhi.hanghaivietnam. 

Thông tin tuyển sinh của Trường xem tại website: tuyensinh.vimaru.edu.vn. 


