Đại số

Giao tiếp

tuyến tính

kỹ thuật

Lập trình
trong kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật
và CAD

Vật lý 2

Cơ sở lý thuyết
mạch điện

Cơ sở kỹ thuật
điều khiển tự
động

Máy điện

Vật liệu - Khí
cụ điện

Cơ sở truyền
động điện

Thực hành
máy điện

Giải tích 1

Giải tích 2

Kỹ thuật đo
lường điện

Trang bị điện
cho các máy
công nghiệp

Thực tập tốt
nghiệp chuyên
ngành CNKT
Điện

Tiếng anh
sơ cấp

Những NLCB
của CN Mác Lênin (HP 1)

Tiếng anh
tiền trung cấp
2

Những NLCB
của CN Mác Lênin (HP 2)

Giáo dục thể
chất 2

Tiếng anh tiền
trung cấp 1

Tư tưởng Hồ
Chí Minh

Giáo dục thể
chất 3

Văn hóa Việt

Thực hành
truyền động
điện

Kỹ thuật điện tử
(tương tự + số)

Cung cấp điện

Điều chỉnh
tự động
truyền động
điện

Điều khiển
logic khả trình

Cơ kỹ thuật 1

Điện tử công
suất 1

Pháp luật đại

Đồ án Cung
cấp điện

Thực hành
điện tử công
suất 1

Thiết kế mạch
điện tử tuyến
tính

Đồ án Điều
chỉnh tự động
truyền động
điện

Đồ án Điều
khiển logic khả
trình

Đồ án tốt nghiệp
chuyên ngành
CNKT Điện

Thực hành kỹ
thuật điện tử

Kinh tế kỹ
thuật

Thực tập điện
cơ bản

Thực hành vi
điều khiển –
Điều khiển số

thể chất 1

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

cương

Vi xử lý Vi điều
khiển

Giáo dục

Phân tích và
thiết kế mạch
điện tử công
suất

Hệ thống
nhúng

Năng lượng
mới và tái
tạo

Điều khiển số

Giáo dục quốc
phòng – an
ninh

Tính toán
sửa chữa
máy điện

Kỹ thuật chiếu
sáng dân dụng
và công nghiệp

Thực hành điều
khiển logic khả
trình

