
Giáo dục Cơ điện tử 

Khi tìm chương trình giáo dục kỹ thuật, cơ điện tử (Mechatronics) là 

một trong những lựa chọn tốt nhất. Mô hình mới này tích hợp nhiều 

ngành kỹ thuật vào một chương trình cấp bằng bốn năm.  Tuy nhiên, 

nhiều chương trình cơ điện tử tập trung vào một hoặc hai thành 

phần cụ thể, khiến sinh viên khó hiểu những gì họ có thể làm.  Để 

giúp sinh viên hiểu rõ lĩnh vực và lựa chọn nghề nghiệp, dưới đây là 

một số điều cần lưu ý trước khi chọn chương trình cơ điện tử.  

Cơ điện tử là một mô hình giáo dục kỹ thuật mới 
Cơ điện tử là một lĩnh vực kỹ thuật dựa trên sự tích hợp của nhiều hệ 

thống công nghệ và phần cứng khác nhau.  Loại kỹ thuật này đòi hỏi 

sinh viên phải hiểu biết sâu sắc về một số ngành của kỹ thuật.  Những 

sinh viên tốt nghiệp như vậy được yêu cầu phải hiểu nhiều ngành 

công nghệ và làm việc trên các hệ thống của tương lai.  Họ cũng kiếm 

được một mức lương cao trong lĩnh vực cơ điện tử. Nhưng Cơ điện 

tử là gì, và tại sao nó lại quan trọng đối với sinh viên?  

Giáo dục cơ điện tử tập trung vào việc giảng dạy các nguyên tắc 

cơ bản của cơ điện tử, bao gồm quan điểm tích hợp của hệ thống, 

phương pháp phát triển theo miền cụ  thể, từ vựng và làm việc theo 

nhóm. Nó cũng tập trung vào các khía cạnh tiêu cực của các quá 

trình phát triển tuần tự, truyền thống, thường dẫn đến các sản 

phẩm dưới mức tối ưu. Cơ điện tử là một lựa chọn tuyệt vời cho 

giáo dục kỹ thuật. Trong khi giáo dục kỹ thuật truyền thống nhấn 

mạnh kiến thức lý thuyết, cơ điện tử sẽ giúp sinh viên phát triển 

các kỹ năng cần thiết để áp dụng các khái niệm họ học vào các 

tình huống thực tế của chính họ. 

Sinh viên sẽ học lập trình hệ thống cơ điện tử bằng Python, lập trình 

C và các phần mềm khác. Vào tuần thứ tám của học kỳ, sinh viên sẽ 

trở nên thành thạo trong lập trình C và có khả năng thực hiện nhiều 

nhiệm vụ cơ điện tử khác nhau.  Những kết quả này chứng tỏ mức 

độ tham gia và học tập cao của học sinh.  Khóa học cơ điện tử cũng 

cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển một thiết bị phức tạp hơn.  



Bằng cơ điện tử được cung cấp tại một cơ sở kỹ thuật hoặc trường 

cao đẳng cộng đồng, và thường mất hai năm để hoàn thành.  Sinh 

viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ điện tử được chuẩn bị để đảm 

nhận các vai trò ở cấp độ đầu vào trong các quy trình bảo trì sản 

xuất và khắc phục sự cố. Ngoài kiến thức kỹ thuật, sinh viên cơ điện 

tử cũng có thể đảm nhận các vị trí nghiên cứu nâng cao.  Một số 

chương trình kỹ thuật cơ điện tử thậm chí còn kết hợp hướng dẫn 

trong lớp học truyền thống với kinh nghiệm thực hành trong ngành.  

Cơ điện tử là một con đường sự nghiệp 
Có một số con đường khác nhau mà bạn có thể đi để trở thành một 

thợ cơ khí. Một trong số đó là theo học trường cơ khí và bắt đầu 

làm kỹ thuật viên. Nghề nghiệp này đòi hỏi rất nhiều công việc thể 

chất và cũng có thể có một chút thử thách.  Ngoài trình độ học vấn, 

bạn sẽ cần những kỹ năng cụ thể để thành công.  Những kỹ năng 

này có thể bao gồm từ việc sử dụng các công cụ cầm tay đến việc 

có kiến thức làm việc về các loại hệ thống điện khác nhau.  

Bạn cũng có thể trở thành một thợ cơ khí bằng cách hoàn thành 

một trường thương mại hoặc trường dạy nghề.  Các chương trình 

này thường kéo dài dưới một năm và sẽ trang bị cho bạn sự đào 

tạo thực hành cần thiết để làm việc trong một cửa hàng sửa chữa 

ô tô. Ngoài ra, một số nhà tuyển dụng còn cung cấp chế độ hoàn 

trả học phí, khiến đây trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai 

muốn theo đuổi sự nghiệp này. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn học 

để làm cho một nhà sản xuất cụ thể, bạn sẽ cần phải tham gia một 

khóa học dành riêng cho công ty đó.  

Mặc dù các yêu cầu kỹ thuật để trở thành một thợ cơ khí, bạn cần 

phải có một tư duy học hỏi. Trong ngành, bạn phải liên tục cập 

nhật các kỹ năng của mình để duy trì khả năng cạnh tranh. Điều 

này có nghĩa là tham gia các khóa học liên quan có thể giúp bạn 

vượt qua kỳ thi ASE (Automotive Service Excellence = Dịch vụ ô tô 

xuất sắc). Kết quả là bạn có thể đạt được chứng chỉ ASE của 

mình. Nếu bạn là một sinh viên cơ khí, bạn cũng có thể theo đuổi 



một bằng cao đẳng về công nghệ ô tô.  Chương trình này sẽ chuẩn 

bị cho bạn cho hầu hết các vị trí đầu vào.  

Con đường trở thành một thợ cơ khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao 

gồm cả sở thích của bạn. Một trong những điều chính cần xem xét là 

loại thợ máy bạn muốn trở thành.  Cơ khí có nhiều loại hình và trình 

độ khác nhau. Lĩnh vực vận tải ô tô đã trở nên rộng rãi và phổ biến 

nên có nhiều loại hình cơ khí khác nhau.  Một người thợ cơ khí cần 

có sự tập trung để bảo trì các loại phương tiện khác nhau, bao gồm 

ô tô, xe máy, và thậm chí cả máy kéo và thiết bị nông nghiệp. 

Cơ điện tử liên quan đến nhiều lĩnh vực kỹ thuật  
Ngành kỹ thuật dân dụng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau.  Xây 

dựng dân dụng bao gồm thiết kế, xây dựng và bảo trì các cấu trúc, 

cả tự nhiên và nhân tạo. Nó cũng đề cập đến việc nghiên cứu hành 

vi của vật liệu đất và cơ học đá, những thứ quan trọng trong việc 

khai thác và chế biến khoáng sản.  Các lĩnh vực khác của kỹ thuật 

dân dụng bao gồm kỹ thuật đường cao tốc và giao thông vận tải, 

nơi các kỹ sư thiết kế cầu đường.  Nhiều bộ môn trong số này cũng 

trùng lặp, nhưng nhìn chung không được coi là riêng biệt.  

Bốn ngành kỹ thuật lớn nhất là dân dụng, điện, cơ khí và máy 

tính. Nhưng cũng có nhiều phân ngành nhỏ hơn, chuyên biệt hơn 

và tập trung vào các ngành cụ thể.  Không giống như hai cách đầu 

tiên, việc lựa chọn một ngành học cụ thể không phải là một cam 

kết lâu dài. Ví dụ, một máy bán hàng tự động đơn giản liên quan 

đến chuyên môn của bốn chuyên ngành khác nhau: kỹ sư công 

nghiệp, máy tính và cơ khí. Tương tự, kỹ thuật y sinh kết hợp các 

yếu tố của các ngành kỹ thuật khác. 

Một lĩnh vực kỹ thuật khác liên quan đến phần mềm.  Kỹ sư phần 

mềm thiết kế và xây dựng phần mềm, trong khi kỹ sư phần cứng 

thiết kế phần cứng. Một kỹ sư phần cứng (firmware engineer) điển 

hình phải xem xét cả phần cứng và phần mềm và viết mã điều 

khiển phản ứng của phần cứng. Các kỹ sư này thường làm việc với 

các bộ vi điều khiển, như RVR (runway visual range = phạm vi hình 

ảnh của đường băng) hoặc Sphero BOLT (Sphero BOLT là một rô-



bốt quả bóng hỗ trợ ứng dụng mang đến cơ hội vô tận để sáng tạo 

và vui chơi trong khi học. Lập trình với ứng dụng Sphero Edu từ 

hầu hết mọi thiết bị di động hoặc máy tính để bàn, khám phá các 

hoạt động tuyệt vời do cộng đồng tạo hoặc chỉ cần lái xe và 

chơi). Ngoài phần mềm, các kỹ sư hàng không vũ trụ thiết kế và 

chế tạo tàu vũ trụ và các hệ thống khác phục vụ chuyến bay trong 

không gian và khí quyển. Họ chịu trách nhiệm phát triển máy bay, 

tên lửa và tàu vũ trụ. 

Các kỹ sư hóa học kết hợp khoa học hóa học với kỹ thuật để tạo ra 

các vật liệu và quy trình hữu ích.  Họ thiết kế các quy trình và thiết bị, 

phát triển các vật liệu đặc biệt, và thực hiện các quy trình  kiểm soát ô 

nhiễm. Họ cũng tham gia vào việc xây dựng các cơ sở sản xuất.  Các 

kỹ sư dân dụng tập trung vào việc lập kế hoạch và vận hành các tòa 

nhà và công trình quốc gia, đồng thời cũng bao gồm các cơ sở bảo 

vệ môi trường. Các lĩnh vực cơ khí, hóa học và kỹ thuật dân dụng có 

tính liên ngành và chồng chéo trên diện rộng.  Khi thế giới trở nên 

phức tạp hơn, các bộ môn này phải hợp tác và hợp tác để phát triển 

các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề toàn cầu.  

Chương trình Cơ điện tử bốn năm hay hơn 
Chương trình đại học về kỹ thuật cơ khí tại Đại học Georgia tập 

trung vào khoa học kỹ thuật, khoa học cơ bản và thực hành nghề 

nghiệp. Trong suốt khóa học, sinh viên sẽ tìm hiểu về các nguyên 

tắc cơ bản về kỹ thuật và các khái niệm nâng cao.  Họ cũng sẽ 

nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của truyền nhiệt, hệ thống năng 

lượng và thiết kế máy. Chương trình cũng bao gồm các khóa học 

về toán kỹ thuật. Sinh viên sẽ cần 121 giờ tín chỉ để hoàn thành 

chương trình, bao gồm các khóa học về các chủ đề chính, chương 

trình học trên và các môn tự chọn kỹ thuật. 

Chương trình BS (Bachelor of Science = Cử nhân Khoa học) trong 

kỹ thuật cơ khí kéo dài bốn năm.  Nó bao gồm các nguyên tắc cơ 

bản của kỹ thuật cơ khí, khoa học sản xuất và thiết kế cơ khí.  Sinh 

viên cũng có thể chọn các chủ đề tự chọn để chuyên sâu. Trong 

năm thứ tư, sinh viên có thể chọn lấy bằng Thạc sĩ Khoa học (MS = 



Master of Science) về kỹ thuật cơ khí. Cả hai bằng BS và MS đều 

được thiết kế cho những sinh viên muốn được đào tạo nâng cao và 

có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau.  Có hai lựa 

chọn cho các chương trình MS trong kỹ thuật cơ khí: một là chương 

trình dựa trên luận án và lựa chọn khác không dựa trên luận án. 

Cử nhân kỹ thuật cơ khí của Đại học St. Thomas là một chương 

trình cấp bằng kéo dài 4 năm được công nhận nhằm chuẩn bị cho 

sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sự nghiệp trong ngành kỹ thuật 

cơ khí. Có các lớp học tự chọn về khoa học vật liệu, nhiệt động lực 

học, cơ học chất lỏng và thiết kế. Chương trình tập trung vào toán 

học, kỹ năng kỹ thuật ứng dụng và trải nghiệm thực tế sẽ chuẩn bị 

cho sinh viên cho sự nghiệp tương lai trong lĩnh vực này.  Đây là 

bằng cấp đầu tiên xuất sắc về kỹ thuật cơ khí.  

Chương trình cấp bằng kỹ sư cơ khí kết hợp toán học, khoa học 

vật liệu và vật lý kỹ thuật để nghiên cứu cách thức hoạt động của 

các thiết bị cơ khí. Các kỹ sư cơ khí phát triển các nguyên tắc và 

thiết kế của các hệ thống cơ khí khác nhau và áp dụng chúng vào 

các ngành công nghiệp khác nhau.  Từ an toàn ô tô đến các thiết bị 

y tế, đến các nhà máy điện, công viên giải trí và thiết bị di động, 

các kỹ sư cơ khí áp dụng kiến thức của họ về các nguyên tắc kỹ 

thuật để thiết kế và xây dựng mọi thứ chuyển động.  Cơ hội việc 

làm cho các kỹ sư cơ khí rất rộng và đa dạng.  

Cơ điện tử bao gồm các nghiên cứu chuyển giao  

(transfer studies) 
Kế hoạch chuyển tiếp AA được thiết kế cho những sinh viên muốn 

chuyển tiếp lên một trường cao đẳng bốn năm để hoàn thành bằng 

kỹ sư cơ khí. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ nhận được 

bằng Cao đẳng Nghệ thuật và đáp ứng các điều kiện tiên quyết do 

nhà nước bắt buộc cho chuyên ngành.  Tuy nhiên, nó không được 

khuyến khích cho những sinh viên không có đủ điều kiện tiên quyết 

cần thiết để hoàn thành chương trình.  Vì lý do này, nhiều sinh viên 

do dự khi theo đuổi kế hoạch này. 



Trước khi chuyển sang một trường đại học bốn năm để lấy bằng kỹ 

sư cơ khí, điều cần thiết là phải có được nền tảng vững chắc về 

khoa học và toán học. Chương trình Chuyển giao Kỹ thuật giúp 

sinh viên tìm hiểu các nguyên tắc và ứng dụng thực tế của khoa 

học kỹ thuật. Sinh viên sẽ được tiếp xúc với các nghiên cứu hiện 

tại trong lĩnh vực này. Họ cũng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến 

thức thực tế về các nguyên tắc và kỹ thuật thiết kế kỹ thuật.  Ngoài 

ra, chương trình sẽ giúp họ có được các chứng chỉ phù hợp.  

Những sinh viên quan tâm đến việc theo đuổi một bằng kỹ sư cơ 

khí có thể có được bằng Cao đẳng Khoa học từ AACC . Những 

bằng cấp này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên chuyển tiếp 

lên một trường đại học bốn năm.  Là một phần của chương trình 

cấp bằng, sinh viên có thể tham gia nhiều khóa học kỹ thuật dự bị 

đại học, bao gồm toán cao cấp và giải tích.  Ngoài ra, chương trình 

cấp bằng này tập trung vào những điều cơ bản của kỹ thuật cơ khí.  

Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ có các kỹ năng cần thiết cho 

việc làm ở trình độ đầu vào. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội tiếp 

cận nghề nghiệp trong các ngành công nghiệp bao gồm hóa dầu, 

năng lượng điện, chất bán dẫn, máy tính và sản xuất.  Hơn nữa, 

sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ có nền tảng kỹ thuật và kỹ 

năng giải quyết vấn đề để áp dụng bằng cấp của họ trong nhiều lĩnh 

vực khác. Cũng cần lưu ý rằng các kỹ sư cơ khí thường là những 

người tạo ra và thiết kế các sản phẩm để sử dụng hàng ngày.  

 


