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2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa) 

 

 

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình đào tạo chất lượng cao, kỹ sư ngành 

Kỹ thuật Dầu khí sẽ đạt được các chuẩn sau: 

1. Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán, Lý và Khoa học cơ bản và giải 

quyết các vấn đề về Công nghệ, Thiết bị và Vật liệu trong CNHH - Dầu & 

Khí. 

2. Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ, trang thiết bị và những công 

cụ kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực CNHH - Dầu & Khí. 

3. Có khả năng phân tích va xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực 

nghiệm trong cải tiến quá trình sản xuất. 

4. Có khả năng áp dụng kiến thức trong việc thiết kế, lắp đặt dây chuyền công 

nghệ cũng như thiết bị. 

5. Có khả năng lập kế hoạch, nắm bắt mục tiêu công việc, tổ chức hiệu quả 

trong làm việc nhóm. 

6. Có khả năng lam việc độc lập, nhạy bén trong nhận dạng, phân tích và giải 

quyết những vấn đề về công nghệ. 

7. Có khả năng trình bày và viết báo cáo kết quả bằng tiếng Anh. 

8. Có khả năng học tập liên tục. 

9. Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường. 

10. Có kỹ năng công nghệ thông tin, vận dụng trong thực hành trên các công cụ 

kỹ thuật hiện đại và các phần mềm chuyên dụng cần thiết cho lĩnh vực chuyên 

môn. 

11. Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong tìm hiểu, dịch thuật, tổng hợp tài 

liệu và giao tiếp. 

 

 

 

 

 


