
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - 6510303
Thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa 
chữa, vận hành các hệ thống 
điện có nguồn gốc từ năng lượng 
tái tạo; làm việc gắn liền với nhà 
máy điện mặt trời, nhà máy 
phong điện, nhà máy điện sinh 
khối và các công ty chuyên về 
công nghệ năng lượng tái tạo.

NGÀNH

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - 6520227
Thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các hệ 
thống điện xí nghiệp, các dây chuyền sản 
xuất cho nhà máy; thi công lắp ráp tủ 
điện; kinh doanh, sản xuất các thiết bị 
điện công nghiệp, điện lạnh; lập trình và 
điều khiển máy tự động.

- Điện Công nghiệp

- Tự động hóa

- Năng lượng tái tạo

- Điện dân dụng

- Nhiệt điện

Xét điểm Tổng kết học bạ lớp 12, 
chỉ cần theo một trong các tổ 
hợp môn sau:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Hóa, Anh

Hơn 300 nhà tuyển dụng liên kết tư vấn việc làm, nhận tập sự và tuyển dụng nhân sự như 
Cty CP Đại Đồng Tiến, Cty CP Rạng Đông, Cty Tân Hiệp Phát, Cty Yoshi International (Osaka - 
Japan), các nhà máy điện Năng lượng Mặt trời...

100% được giới thiệu công ty thực tập

100% được giới thiệu việc làm phù hợp

Mức lương khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/tháng

Học liên thông, nâng cao trình độ với các trường: ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 
ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp.HCM, ĐH Điện Lực...

Trình độ đào tạo

ĐẠI HỌC
 (Liên kết)

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

SƠ CẤP

Ngành đào tạo Hình thức tuyển sinhHình thức đào tạo

  - Liên thông từ cao đẳng (2 -  2,5 năm) 
  - Liên thông từ trung cấp (3 năm)

  - Chính quy (2,5 năm) + liên thông (1,5 năm)

  - Chính quy (1,5 năm) + liên thông (1 năm)

  - Đào tạo 4 tháng

Học phí : Khoảng 5 triệu đồng / 01 Học kỳ

TỰ ĐỘNG HÓA - 6510305
Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, cải tiến 
các hệ thống điều khiển tự động, các mạng 
truyền và xử lý dữ liệu trong công nghiệp; làm 
việc tại các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản 
xuất và các công ty, tập đoàn công nghệ 
trong và ngoài nước.

NHIỆT ĐIỆN - 5510301
Lắp đặt, vận hành, đại tu, bảo dưỡng các thiết bị trong nhà máy Nhiệt điện và các thiết bị 
cơ nhiệt; làm việc gắn liền với nhà máy nhiệt điện truyền thống, tuabin khí chu trình hỗn 
hợp, cơ sở sản suất có các thiết bị cơ nhiệt.

ĐIỆN DÂN DỤNG - 6520226
Thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các 
hệ thống điện văn phòng, các thiết bị 
điện gia dụng; tham gia thi công xây 
lắp, sửa chữa mạng điện hạ thế.



- Đoàn kết gắn bó
- Tự giác trách nhiệm
- Yêu trường yêu nghề
- Không ngừng học hỏi
- Không ngừng nỗ lực

Sứ mạng: “Khoa Điện Công nghiệp - Trường Cao đẳng 
Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh là nơi đào tạo tiên tiến, lấy 
chất lượng đào tạo làm ưu tiên hàng đầu, chú trọng 
thực hành đan xen với lý thuyết, tạo cảm xúc mới lạ 
trong học tập, rèn luyện đức tính kỷ luật, truyền đạt trải 
nghiệm thực tế và giới thiệu nhiều việc làm tốt sau khi 
học viên ra trường”
Tầm nhìn: “Khoa Điện Công nghiệp - Trường Cao đẳng 
Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh là nơi cung ứng nguồn nhân 
lực, đồng thời là nơi nghiên cứu, triển khai các hoạt 
động khoa học công nghệ có uy tín và chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành điện công 
nghiệp, điện dân dụng, tự động hóa, năng lượng tái tạo, 
nhiệt điện, thủy điện cho xã hội”
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