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THÔNG BÁO 

VỀ HỘI THI TAY NGHỀ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ NĂM 2014 
 

 
 Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập sáng tạo trong sinh viên, tạo ra sân chơi 
lành mạnh, bổ ích cho sinh viên khoa Cơ khí. Nay BCH Liên chi đoàn khoa Cơ khí tổ 
chức “ Hội thi tay nghề sinh viên năm 2014” với nội dung như sau: 
  
1. Đối tượng dự thi: 
 Là sinh viên đang theo học các ngành đào tạo thuộc Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng 
Công nghệ và không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên. 
2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi: 
 Thời gian dự kiến: từ ngày 8/11/2014 (khai mạc) đến 15/11/2014 (chung kết). 
 Địa điểm: tại xưởng thực hành, khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghệ 
3.  Thể lệ cuộc thi: 
 Cuộc thi gồm hai vòng thi: vòng loại và vòng chung kết. 
 Vòng loại: tất cả các đội phải trải qua một bài thi cơ bản. Những đội có kết quả thi cao 
nhất ở vòng này sẽ được tham dự vòng chung kết được tổ chức vào ngày 15/11/2014.  
 Vòng chung kết: các đội phải trải qua một bài thi với mức độ khó hơn, đòi hỏi thí sinh 
phải tư duy và sáng tạo cao hơn so với vòng loại. 
4. Ngành nghề dự thi: 
 Thí sinh có thể đăng ký một trong 2 ngành nghề thi như sau (đăng ký theo nhóm): 
a.Công nghệ kỹ thuật ô tô - Thực hành điện ô tô 
 + Hình thức thi:  
  Mỗi đội gồm 2 thành viên sẽ thực hành kiểm tra, khắc phục sự cố hệ thống điện trong 
ô tô trong khoảng thời gian cho phép. 
 + Nội dung: 
  Vòng loại: Kiểm tra, khắc phục sự cố của hệ thống đánh lửa má vít trên động cơ đang 
hoạt động 
  Vòng chung kết: Kiểm tra, khắc phục sự cố của hệ thống đánh lửa điện tử và hệ thống 
phun xăng điện tử trên sa bàn thực tế. 
b. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Lập trình hệ thống PLC 
 + Hình thức thi:  
  Mỗi đội gồm 3 thành viên sẽ thực hành lắp đặt và lập trình một mô hình tự động điều 
khiển bằng PLC (hãng Seimens) theo yêu cầu của đề thi trong khoảng thời gian cho phép. 
 + Nội dung: 
  Vòng loại: các đội tự lựa chọn thiết bị khí nén (xilanh, van điện từ…) và một số thiết 
bị phụ trợ (rờle, công tấc hành trình…) do ban tổ chức cung cấp để lắp đặt và lập trình 1 
mô hình điều khiển bằng PLC. 
 Vòng chung kết: nội dung thi tương tự vòng loại nhưng yêu cầu điều khiển cao hơn như 
điều khiển động cơ DC, bộ đếm, bộ định thời… 
 
 



5. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi chuyên ngành thi: 
 -1 giải nhất 
 -1 giải nhì 
 -1 giải ba 
6. Dự kiến thành phần giám khảo 
 - Thầy Võ Quang Trường 
 - Thầy Trần Ngô Quốc Huy  
 - Thầy Phạm Minh Mận 
 - Thầy Nguyễn Minh Tiến 
7. Thời gian đăng ký 
 Từ ngày ra thông báo đến 14h00 ngày 07/11/2014 
 Liên hệ: 
 + Thầy Nguyễn Phú Sinh. Sđt:0905.838.650,email: sinhtcie@gmail.com 
 + Thầy Phùng Minh Tùng. Sđt: 01213602778, email: phungminhtung@gmail.com 
 
 Hội thi là dịp để các học sinh, sinh viên trong trường giao lưu học hỏi, chia sẽ kinh 
nghiệm và cũng là nơi để các thí sinh thể hiện năng lực của mình. Ban chấp hành Liên chi 
đoàn khoa Cơ khí rất mong nhận được sự ủng hộ của quý thầy cô và các bạn sinh viên.  
 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ thầy Sinh hoặc thầy Tùng.  
     

TM. BCH Liên chi đoàn khoa Cơ Khí 
 

 
  
   
  


