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Trong những năm gần đây, quá trình Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế được đẩy mạnh, bên cạnh đó là 

tốc độ đô thị hóa cùng với sự phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng và giao thông, đặc biệt là hệ thống Đường sắt đô thị 

với các phương tiên giao thông điện (Xe máy điện, Ôtô điện, Tàu điện…) dẫn đến nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ 

cho các lĩnh vực nêu trên ngày càng trở nên cấp thiết. 

Đứng trước thực tiễn đó, chuyên ngành Hệ thống điện Giao thông (HTĐGT) thuộc Khoa Điện – ĐTVT, trường ĐH 

GTVT Tp HCM  ra đời nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng cơ sở lý thuyết vững chắc, có tính hệ thống về lĩnh vực 

điện giao thông, đi kèm với đó là năng lực thực hành và kiến thức thực tế được đặc biệt chú trọng thông qua các học 

phần thí nghiệm, đồ án, thực tập tay nghề, và kiến tập tại các công ty/doanh nghiệp, hệ thống tàu điện Metro thành phố 

Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. 



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Đội ngũ Giảng viên 

Bộ môn Hệ thống điện giao thông hiện có 07 giảng viên, trong đó có 1 PGS.TS, 2 Tiến sĩ và 4 Thạc sĩ và Nghiên 

cứu sinh Tiến sỹ ở nước ngoài. Các giảng viên của Bộ môn phần lớn tốt nghiệp và tu nghiệp từ các trường Đại học 

uy tín ở nước ngoài (Nga, Hàn Quốc, Úc, Hà Lan...), có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề nghiệp, 

nên có thể đảm bảo cho Sinh Viên ra trường được trang bị đầy đủ những kiến thức vững chắc. 

Cơ sở vật chất 

Bộ môn hiện quản lý 02 phòng thí nghiệm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, học tập của Giảng viên và Sinh viên: 

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điều khiển: thí nghiệm các học phần về kỹ thuật đo lường điện – điện tử, cơ sở 

truyền động điện, truyền động điện các phương tiện giao thông…  

    
- Phòng thí nghiệm tự động hóa: được trang bị các máy móc, thiết bị, linh kiện phục vụ các học phần Đo lường 

và điều khiển hệ thống giao thông, Độ tin cậy và an toàn hệ thống giao thông, Trang bị điện ô tô…. 

     
  



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chuẩn Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp 

Kiến thức: 

 Có kiến thức vững vàng về Vật liệu, linh kiện điện, điện tử và bán dẫn; Có khả năng phân tích và thiết kế Mạch điện, 

Mạch điện tử; Mạch xung số; Mạch điện tử công suất; Xử lý tín hiệu;  

 Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi.Có kiến thức sâu về Máy điện, Khí cụ điện; Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến; Lý thuyết điều khiển tự động; Kỹ thuật điều khiển động cơ; Có khả năng thiết kế và thi công các bộ Vi xử 

lý;Vi điều khiển; Điều khiển thủy khí; ứng dụng PLC-SCADA trong đo lường và điều khiển hệ thống điện; 

 Có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống cung cấp điện trong các cấu trúc giao thông: Điện khí hóa đường sắt, Metro, 

Tramway, Subway, Trolley Bus, cấp điện cho các nhà máy, nhà ga, bến cảng, sân bay và hạ tầng giao thông khác; 

 Có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống truyền động điện các phương tiện giao thông: Ô tô điện, đoàn tầu điện và các 

phương tiện giao thông điện;  

 Có kiến thức chuyên sâu về trang bị điện – điện tử, xử lý thông tin trong các xí nghiệp, nhà máy Công nghiệp, hạ tầng 

và các phương tiện giao thông; 

 Có kiến thức phát triển hệ thống đo lường, xử lý và điều khiển tín hiệu giao thông;  

 Có khả năng thiết kế, vận hành, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện và trang bị điện – điện tử phục vụ hạ tầng và 

phương tiện giao thông. 

Kỹ năng: 

▪  Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng về Điện: Altium Designer; Proteus; Orcad; Sprint Layout; Eagle… 

▪ Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng mềm; 

▪ Chính vì vậy, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành sẽ đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động còn rất mới trong lĩnh 

vực Giao thông điện, hệ thống Điện Công Nghiệp và Tự động hóa trong nhà máy. 

Ngoại ngữ: 

▪ Sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong giao tiếp và công việc (TOEIC, IELTS…) 

▪ Vững vàng tiếng Anh chuyên ngành do thường xuyên được huấn luyện, giao tiếp với các Chuyên gia nước ngoài tại Ban 

quản lý dự án, các ban kỹ thuật trong lĩnh vực mà Sinh viên theo học….. 

 

 

 



 CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Sinh viên ngành Hệ thống Điện Giao Thông sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực: 

     
 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(MAUR) 

Đường sắt đô thị TPHCM: 8 tuyến metro và LRT  với tổng chiều dài  hơn 220km. 
Tổng đầu tư  25 tỷ đô, chỉ riêng tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiến) năm 
2022 cần đến 846 nhân lực chính ngạch, bao gồm Nhân viên khu vận dụng, Nhân 
viên khu sửa chữa và nhân viên quản lý, kỹ thuật; 

 Có mặt ở hầu hết tất cả các tỉnh thành trên cả nước 
 Nhu cầu nhân lực trình độ đại học 500 người/năm 
 Thiết kế, Xây dựng, Bảo dưỡng, sửa chữa  hạ tầng và phương tiện giao thông  

CÁC CÔNG TY THIẾT KẾ, 

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN 

GIAO THÔNG  

 Gần 100 nhà máy tập trung ở các thành phố lớn phía Bắc và phía Nam 
 Nhu cầu lao động hơn 2000 người/năm 
 Nhà máy VinFast hiện đại bậc nhất khu vực nhu cầu nhân lực 400 người/năm 
 (Thu nhập hấp dẫn, nhiều ưu đãi) 

CÁC NHÀ MÁY CÔNG 

NGHIỆP TẦU THỦY, CẢNG 

BIỂN 

 Quản lý, khai thác thiết bị điện, hệ thống điện ở các nhà máy đóng, sửa chữa 
tầu biển 

 Khai thác hệ thống, thiết bị điện ở cảng biển, nhà ga… 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP 

RÁP Ô TÔ 

NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP 

CÔNG NGHIỆP 

 Vận hành hệ thống điện, thiết bị điện; hoàn thiện, vận hành, bảo dưỡng hệ 
thống điều khiển 

 Điều độ giám sát, vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện,thiết bị điện 
 Thi công nhà máy công nghiệp, thi công lưới điện, thi công các công trình năng 

lượng xanh… 

 Giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực điện giao thông tại các trường đại học/cao 
đẳng, viện nghiên cứu, và các trường trung cấp chuyên nghiệp. 

 Nghiên cứu/học tập lên các cấp bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở các trường đại 
học trong và ngoài nước. 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 

CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU 



 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG - GIAO LƯU- THỰC TẬP: 

 
 

Sinh viên chuyên ngành Hệ thống Điện Giao Thông tham gia khóa huấn luyện tại Ban quan lý dự án đường sắt TPHCM 

(MAUR) 

HỌC BỔNG 

Bên cạnh các nguồn học bổng và hỗ trợ tài chính của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, sinh viên theo học 

ngành Hệ thống điện giao thông có cơ hội nhận các loại học bổng: 

▪ Nhiều suất học bổng có giá trị từ các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước: Toyota, Vifast, Tokyo Metro, Hitachi. 

Maur… 

▪ Kinh phí hỗ trợ khi thực tập tại các công ty, tập đoàn….. 



  
  

     

 

Sinh viên chuyên ngành Hệ thống Điện Giao Thông tham quan thực tế tại Ga Nhà hát Thành phố 

  



 

 

  

  

Sinh viên chuyên ngành Hệ thống Điện Giao Thông thực tập và được huấn luyện bởi các chuyên gia hàng đầu tại Ban 

quan lý dự án đường sắt TPHCM (MAUR) 

 



  

    

Hoạt động của Sinh viên chuyên ngành Hệ thống Điện Giao Thông trong quá trình học hỏi giao lưu, tham dự hội thảo 

khoa học, Seminar 

 



 

LIÊN HỆ - TƯ VẤN 

▪ Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, Số 2, Đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 

▪ Hotline: 028 3512 6902 (Bộ phận Tuyển sinh) - 0948808182 (Thầy Lê Xuân Hồng – Trưởng bộ môn Hệ Thống Điện 

Giao Thông, tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến ngành nghề- Email: hong.le@ut.edu.vn) 

▪ Email: tuyensinh@ut.edu.vn 

▪ Website:  http://tuyensinh.ut.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/, http://dtvt.ut.edu.vn/ 

▪ Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhgtvt (Bộ phận Tuyển sinh), https://www.facebook.com/OFE.GTS (Văn 

phòng Khoa Điện-ĐTVT) 
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