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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc quy định môn thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng liên thông 

 khóa 12CL(2012-2014) và thi lại 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ 
 

Căn cứ Quyết định số 3906/QĐ-BCN ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Công nghiệp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; 

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm 
theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa: Khoa học cơ 
bản, Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử, Động lực, Kinh tế, Nhiệt lạnh, Xây 
dựng. 

   
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Nay quy định môn thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp đối với 
bậc Cao đẳng liên thông khóa 12CL (2012-2014) và thi lại (có danh sách kèm 
theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) 
Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa: Khoa học cơ bản, Công nghệ thông tin, 
Điện, Điện tử, Động lực, Kinh tế, Nhiệt lạnh, Xây dựng và sinh viên các Khoa 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
 - Như Điều 2, 
 - Lưu VT, ĐT.           (Đã ký)       
 

 Nguyễn Quân 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN THI VÀ THỜI GIAN THI 
TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  

KHÓA 12CL(2012-2014) VÀ THI LẠI 
(Ban hành kèm theo quyết định số  692 /QĐ-CĐCNH ngày  30  tháng 12  năm 

2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế) 
 

I. Các môn Khoa học Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: 
Các môn thi gồm:  

 Triết học Mác-Lê Nin 
 Kinh tế chính trị Mác Lê nin 
 Chủ nghĩa xã hội khoa học  

Đề thi: Tự luận. Nội dung gồm cả 3 học phần trên, cùng 1 đề với kiến 
thức đề tổng hợp và đúng trọng tâm đề cương ôn tập 
Thời gian: 120 phút  

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
Đề thi: Tự luận 
 Kiến thức Cơ sở ngành (6 ĐVHT): 60 phút 
 Kiến thức Chuyên môn (9 ĐVHT): 90 phút 
Số đơn vị học trình tổng cộng:  15 ĐVHT 

1.Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (Lớp: 12CLXD01) 
Các môn thi:  
 Kiến thức Cơ sở ngành: 

 Cơ kết cấu  
 Sức bên vật liệu 
 Cấu tạo kiến trúc 

 
Kiến thức Chuyên môn: 

 Kết cấu bê tông cốt thép 1, 2 
 Kết cấu thép 
 Kỹ thuật thi công 1,2 
 Tổ chức thi công 
 Kiến trúc công trình 
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2.Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Lớp: 12CLDC01)  
Các môn thi:  
 Kiến thức Cơ sở ngành: 

 Mạch điện 
 Máy điện 
 Điện tử cơ bản 

   Kiến thức Chuyên môn: 
 Cung cấp điện 
 Trang bị điện 
 Truyền động điện 
 Khí  cụ điện 

             3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (12CLDV01) 
      Các môn thi:  

 Kiến thức Cơ sở ngành: 
 Lý thuyết điều khiển tự động 
 Xử lý tín hiệu số 
 Kỹ thuật siêu cao tần  

   Kiến thức Chuyên môn: 
 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng 
 Thiết bị mạng viễn thông 
 Mạng và dịch vụ viễn thông  

  
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Lớp: 12CLOT01) 
Các môn thi:  

 Kiến thức Cơ sở ngành: 
 Nguyên lí - Chi tiết máy 
 Thủy Lực và Máy Thủy Lực 

   Kiến thức Chuyên môn: 
 Động cơ đốt trong 
 Hệ thống điện và điện tử trên ô tô  
 Ô tô 
 Kỹ thuật sửa chữa ô tô 

5. Ngành Kế toán (Lớp: 12CLKT01; 02; 03) 
Các môn thi:  
 Kiến thức Cơ sở ngành: 

 Kế toán tài chính 1 
 Kế toán tài chính 2 
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   Kiến thức Chuyên môn: 
 Kế toán thương mại 
 Kế toán chi phí 

6. Ngành Tài chính ngân hàng (Lớp: 12CLKT04) 
Các môn thi:  
 Kiến thức Cơ sở ngành: 

 Tài chính doanh nghiệp 
   Kiến thức Chuyên môn: 

 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 
 Thẩm định tín dụng 
 

7. Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt  (Lớp: 12CLNL01) 
Các môn thi:  
 Kiến thức Cơ sở ngành: 

 Nhiệt động kỹ thuật  
 Truyền nhiệt  

   Kiến thức Chuyên môn: 
 Kỹ thuật lạnh 
 Lò hơi công nghiệp 
 Điều hoà không khí 

8. Ngành Tin học ứng dụng (Lớp: 12CLTH01) 
Các môn thi:  
 Kiến thức Cơ sở ngành: 

 Toán rời rạc 
 Cấu trúc dữ liệu 

   Kiến thức Chuyên môn: 
 Cơ sở dữ liệu  
 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

----------------------------------------- 


