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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

VIỆT NAM- SINGAPORE 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo quyết định số:796/QĐ–TCĐNVS, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore) 

 

Tên ngành, nghề đào tạo: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. 

Mã ngành, nghề: 6520205 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hệ đào tạo: Chính quy 

1. Giới thiệu chung về nghành, nghề 

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà 
người hành nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ 
thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa 
không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ... đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng 
suất, an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
- Người làm ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thường được 
bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, các nhà 
máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy 
lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo 
dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí. 

- Khối lượng kiến thức : 2770 giờ (tương đương 112 tín chỉ). 

2. Kiến thức: 

- Trình bày được các quy định, tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật trong nghề; 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh 
công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong thực hiện các công việc của ngành, nghề; 

- Trình bày được phương pháp, quy trình thực hiện xanh hóa trong thực hiện các 
công việc của nghề; 

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy 
lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ 
thuật; 

- Mô tả được các loại trang thiết bị, dụng cụ và phân tích được chức năng của từng 
thiết bị, dụng cụ trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; 

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều 
hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu 
cầu kỹ thuật; 

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều 
hòa không khí Chiler, VRV/VRF; 
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- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều 
hòa không khí ô tô; 

- Trình bày được phương pháp và quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh 
đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Phân tích được các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và 
điều hòa không khí; 

- Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ 
thống lạnh; 

- Xác định được phương pháp cập nhật các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề; 

Trình bày được nguyên lý làm việc, cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị chính được 
sử dụng trong nghề; 

- Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ 
được hệ thống điện - lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ; 

- Trình bày được các quy định trong nghiệm thu bàn giao công việc. 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, 
quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng: 

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa trong hệ thống 
lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm, điều hòa ô tô. 

- Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề; 

- Giám sát và tổ chức thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực của ngành, 
nghề; 

- Lắp đặt, vận hành thành thạo các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, 
dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả tiết kiệm nguyên, 
nhiên vật liệu; 

- Lắp đặt, vận hành thành thạo các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa 
không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết 
kiệm nguyên, nhiên vật liệu; 

- Bảo trì, bảo dưỡng thành thạo các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa ô tô, lắp đặt 
vận hành hệ thống VRV/VRF đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu 
quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; 

- Kiểm tra được các thông số kỹ thuật hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu 
chuyên ngành đầu vào; 

- Sửa chữa thành thạo các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh; 

Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống 
lạnh; 

- Tính toán được phụ tải lạnh, chọn, thiết kế, lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện lạnh 
của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ; 

- Đánh giá được tác động môi trường của môi chất lạnh và các yếu tố ảnh hưởng 
đến môi trường khi thực hiện các công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hòa không khí; 

- Phân loại được rác thải trong công nghiệp; 
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- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của 
Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; 
- Hướng dẫn giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách 
nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm; 
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 
thành viên trong nhóm; 
- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả 
thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ 
chức, đơn vị; 
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; 
- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 
nghiệp. 
5. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 
làm của ngành, nghề bao gồm: 
- Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp.Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí 
cục bộ. Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp. 
- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Chiler; Lắp đặt vận hành hệ thống 
VRV/VRF. 
- Vận hành hệ thống máy lạnh; Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh; 
- Sửa chữa hệ thống lạnh; 
- Bảo hành hệ thống lạnh; 
- Sửa chữa mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh. 
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa ô tô. 
6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: 

- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được 
đào tạo. 

- Có khả năng học tập, nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật 
mới của lĩnh vực điện công nghiệp. 

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập 
suốt đời. 

 

            

                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
        (Đã ký) 
       TRẦN HÙNG PHONG 

 

 


