
01 Tiết Lý thuyết : Chƣơng trình Cao đẳng, Môn: Cơ sở dữ 

liệu, Chƣơng 4: Chuẩn hóa dữ liệu, Mục 4.3 Quá trình 

chuẩn hóa, Mục 4.4 Dạng chuẩn 1.

45

01 tiết Thực hành: Chƣơng trình Trung cấp, Môn: Thực 

hành mạng máy tính, Bài 1: Thiết kế và lắp đặt hệ thống 

mạng LAN, Mục 1.4 Lắp đặt phần cứng.

45

01 Tiết Lý thuyết : Chƣơng trình Trung cấp, Môn: Điện tử 

số, Chƣơng 3. Mạnh dãy, Mục 3.3 Thiết kế độ đếm đồng 

tiến nhị phân đồng bộ

45

01 tiết Thực hành: Chƣơng trình Cao đẳng, Môn: Thực tập 

kỹ thuật mạch điện tử I, Bài 1. Lắp ráp và khảo sát mạch 

nguồn. Mục 1.2 Lắp ráp và khảo sát mạch nguồn DC đối 

xứng dùng IC ổn áp.

45

01 tiết Lý thuyết: Bài: 3.4. Mạch dao động đa hài.Chƣơng 

trình môn học Kỹ thuật điện tử, ngành Điện công nghiệp và 

Dân dụng, bậc trung cấp K51.

45

01 tiết Thực hành:  Bài: 4.3. Lắp đặt mạch điện đèn cầu 

thang Chƣơng trình môn học Thực tập điện cơ bản, ngành 

Điện công nghiệp và Dân dụng, bậc trung cấp K51.

45

Giảng viên ngành 

Điện
2

- Thí sinh liên hệ với Khoa để đƣợc 

hƣớng dẫn, tiếp cận với chƣơng trình, đề 

cƣơng, giáo trình môn học.

- Thí sinh chủ động liên hệ với Khoa 

chuẩn bị các công cụ, bộ đồ nghề, vật tƣ, 

thiết bị để thực hiện bài thi.

 - Khoa chuẩn bị 3 - 5 sinh viên nghe 

giảng

BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG CAO ĐẲNG

 KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TÊN BÀI GIẢNG, PHƢƠNG ÁN, ĐỀ ÁN SÁT HẠCH

ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2017

Tên bài giảng, chuyên đề

Thời 

gian

thực

hiện (phút)

Giảng viên ngành 

Tin học

- Thí sinh liên hệ với Khoa để đƣợc 

hƣớng dẫn, tiếp cận với chƣơng trình, đề 

cƣơng, giáo trình môn học.

- Thí sinh chủ động liên hệ với Khoa 

chuẩn bị các công cụ, bộ đồ nghề, vật tƣ, 

thiết bị để thực hiện bài thi.

 - Khoa chuẩn bị 3 - 5 sinh viên nghe 

giảng

(Kèm theo Thông báo số 1170 /TB-CĐKTCN ngày 05/12/2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp)

Vị trí việc làm
Đơn vị thuộc 

Trƣờng

Khoa Điện tử -

Tin học

Khoa Điện - 

Tự 

động hóa

TT

1

Yêu cầu 

Giảng viên ngành 

Điện tử

- Thí sinh liên hệ với Khoa để đƣợc 

hƣớng dẫn, tiếp cận với chƣơng trình, đề 

cƣơng, giáo trình môn học.

- Thí sinh chủ động liên hệ với Khoa 

chuẩn bị các công cụ, bộ đồ nghề, vật tƣ, 

thiết bị để thực hiện bài thi.

 - Khoa chuẩn bị 3 - 5 sinh viên nghe 

giảng



Tên bài giảng, chuyên đề

Thời 

gian

thực

hiện (phút)

Vị trí việc làm
Đơn vị thuộc 

Trƣờng
TT Yêu cầu 

Giảng viên  môn 

Ngữ Văn

01 Tiết Lý thuyết : Chƣơng trình GDTX cấp THPT,  lớp 

12, Bài: Vợ nhặt, tiết thứ 61.
45

Giảng viên  môn 

Lịch sử

01 Tiết Lý thuyết : Chƣơng trình GDTX cấp THPT,  lớp 

12, Bài: 21-  Xây dựng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh 

chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 

(1954-1965), tiết thứ 38.

45

Giảng viên  môn 

Sinh  học

01 Tiết Lý thuyết : Chƣơng trình GDTX cấp THPT,  lớp 

10, Bài: 10:  Tế bào nhân thực, tiết thứ 11.
45

3
Trung tâm 

Đào tạo THPT

- Thí sinh liên hệ với Trung tâm để đƣợc 

hƣớng dẫn, tiếp cận với chƣơng trình, đề 

cƣơng, giáo trình môn học.

 - Trung tâm chuẩn bị 3 - 5 sinh viên nghe 

giảng


