THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 5 năm (trong đó gồm có 01 năm học tiếng Anh).
- Học phí: 1.980.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/chuong-trinh-tien-tien-lien-ket-quoc-te-dt17.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Với chương trình đào tạo nhập khẩu từ ngành Cơ khí hàng không vũ trụ của Đại học Bang New
York tại Buffalo, Hoa Kỳ. 80% chương trình được giảng dạy bởi các Giáo sư của các trường ĐH danh
tiếng trên thế giới. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành công dân toàn cầu, có thể làm công tác thiết
kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về kiến thức, kỹ năng, năng lực thực
tiễn trong việc thiết kế, chế tạo và tự động hóa các cơ cấu, sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp và cuộc
sống con người. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu
Âu theo các chương trình học bổng, cụ thể xem tại:
- NHU CẦU NHÂN LỰC, THU NHẬP CỦA KỸ SƯ CƠ KHÍ
- CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 5 năm (trong đó gồm có 01 năm học tiếng Anh).
- Học phí: 1.980.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/chuong-trinh-tien-tien-lien-ket-quoc-te-dt17.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Với chương trình đào tạo nhập khẩu từ ngành Kỹ thuật Điện Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ.
80% chương trình được giảng dạy bởi các Giáo sư của các trường ĐH danh tiếng trên thế giới. Với trình
độ ngoại ngữ của sinh viên, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành công dân toàn cầu, có thể làm công tác thiết
kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về lĩnh vực điện tử, tự động hóa và
điều khiển hệ thống ở trong nước cũng như trên thế giới. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp
học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng, cụ thể xem tại:
- MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH CỦA KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BIẾT TIẾNG ANH LÀ BAO NHIÊU?
- CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/cong-nghe-ky-thuat-o-to-dt28.html.
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ
tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực. Các cơ sở khai thác, sửa chữa ô tô, máy động lực. Các doanh
nghiệp kinh doanh, vận tải ô tô, máy động lực, phụ tùng,... đặc biệt là các Công ty liên doanh ô tô như
Toyota, Honda, Ford, Nissan, v.v…, cụ thể như sau:
- Thông tin tuyển dụng được cập nhật tại: https://www.facebook.com/ktotovamaydongluctnut
- Giáo viên các trường: http://truong1bqp.edu.vn/tuyen-giao-vien-nghe-cong-nghe-o-to-diendien-lanh/
- https://www.honda.com.vn/pages/recruitment/recruitment-list/recruitment-list.html
- http://tuyendung.thaco.com.vn/
- https://fordthainguyen.com/ford-thai-nguyen-tuyen-dung-nhan-su-nam-2019/
- https://suzukivandao.com/tuyen-dung/

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-dong-luc-dt35.html.
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí động lực có thể làm việc từ các trung tâm thiết kế
CAD/CAM/CNC về linh kiện phụ trợ nền công nghiệp ô tô và xe chuyên dùng đến chuyên sâu chẩn đoán,
bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe chuyên dung, quả lý kinh doanh lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng, v.v...,
cụ thể như sau:
- Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí động lực ra trường làm việc trong nhiều lĩnh vực xem
chi tiết tại: http://ktot.tnut.edu.vn/thong-tin-viec-lam-cuu-sinh-vien-chuyen-nganh-co-khi-dong-luc-vacong-nghe-o-to-tot-nghiep-2016-dt102.html
- Thông tin tuyển dụng được cập nhật tại: https://www.facebook.com/ktotovamaydongluctnut
- http://tuyendung.thaco.com.vn/
- https://fordthainguyen.com/ford-thai-nguyen-tuyen-dung-nhan-su-nam-2019/
- https://suzukivandao.com/tuyen-dung/
- http://www.toyotavn.com.vn/vi/tuyen-dung/

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-dt18.html.
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Kỹ sư kỹ thuật cơ khí có thể đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo, vận hành, kinh doanh, bảo
hành các sản phẩm cơ khí trong hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp và dân dụng. Kỹ sư cơ khí là
một trong những nghề có khả năng xin việc hoặc tự kinh doanh cao nhất trong số các ngành kỹ thuật,
v.v..., cụ thể như sau:
- Kỹ sư cơ khí làm việc tại các công ty liên doanh với nước ngoài, nhà máy lớn như Samsung,
Canon, Tổng công ty lắm máy Lilama Việt Nam, v.v...
- Nhân viên thiết kế Điện và Cơ khí Tại Hà Nội.
https://vieclam24h.vn/co-khi-che-tao/nhan-vien-thiet-ke-dien-va-co-khi-tai-ha-noi-c4p0id3065531.html
- Kỹ sư cơ khí chế tạo máy công ty TNHH xây dựng cơ khí chế tạo máy Miền Nam tuyển dụng:
https://goodcv.vn/viec-lam-ky-su-co-khi-che-tao-may-xvi684465
- Thông tin tuyển dụng được cập nhật thường xuyên tại facebook sinh viên TNUT nơi giao lưu
trao đổi kinh học tập cũng như có hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường rất bổ ích.

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-dien-tu-vien-thong-dt21.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông với vai trò kỹ sư đảm nhận các vị trí: quản
lý sản suất, kỹ thuật viên tại các công ty viễn thông như: Vinaphone, MobiFone, Đài viễn Thông, Công
ty truyền số liệu VDC, Viettel, FPT, SPT, GTEL, các công ty về phát thanh truyền hình, công ty điện tử
Samsung và các công ty vệ tinh, các đài truyền hình VTC, HTV, SCTV, hệ thống thông tin hàng không…,
cụ thể như sau:
- Tuyển dụng kỹ sư Điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin tại Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển MobiFone
https://www.jobstreet.vn/việc/Kỹ-Sư-Điện-Tử-6e1fc0ddd5719aaf8d6a6a97ecdc85bb
- Quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp trong các công ty, nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, khu chế
xuất, khu công nghiệp, những nơi yêu cầu quá trình tự động hóa và điện tử hóa cao, hoặc kỹ thuật viên
vận hành, sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện tử y sinh, các vũ
khí, khí tài quân sự… làm việc tại các nhà máy xí nghiệp như Samsung, canon, LG, Panasonic…..
https://www.jobstreet.vn/việc/Kỹ-Sư-Điện-a8ffcf02f5fc99e41e71fc870dd4956a

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-dien-tu-dt19.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Chương trình ngành Cơ điện tử được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các
trường đại học trong nước và quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến
thiết kế, chế tạo và điều khiển các hệ thống, thiết bị tích hợp Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin, Điều
khiển và Tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến Tự động hóa, Cơ điện tử; có
thể thực hiện vai trò của một kỹ sư cơ khí hoặc Điện - Điện tử, Điều khiển tự động tại các nhà máy công
nghiệp.
Sinh viên ra trường làm tại Samsung, canon, Tổng công ty lắp máy Linama Việt Nam…..
Cụ thể xem chi tiết vị trí tuyển dụng tại trang website: https://www.jobstreet.vn/việc/Kỹ-Sư-Cơ6aef5a40dd8c655f1ce92086dc43db9d

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.045.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-may-tinh-dt22.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các công ty thiết kế và sản xuất phần mềm: FPT, BKAV,
SAMSUNG, CANON, Facebook, Google, Microsoft, HiPT, CMC; Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có
ứng dụng về Công nghệ thông tin: VTV, Viettel, VNPT, HTV, VTC, VDC, Các Bộ, các sở, các công ty
về tài chính, ngân hàng, sân bay,…; Các viện nghiên cứu, trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên
nghiệp, v.v…, cụ thể như sau:
https://www.timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-it-quan-tri-mang-quan-1-ho-chi-minh4383436.html
https://www.timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-ky-thuat-may-tinh-may-in-camera-di-lamngay-ha-noi-4381279.html
https://www.timviecnhanh.com/tuyen-hiwin-marketing-online-quan-tri-web-ha-noi4383666.html

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.045.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-dt23.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Với nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hiện nay gần như 100% sinh viên có
việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kỹ sư thiết kế, kỹ sư vận hành, kỹ sư
điều hành, kỹ sư nghiên cứu và phát triển tại các nhà máy sản xuất chế biến, công ty lắp ráp và chế tạo,
các công ty liên doanh nước ngoài có hệ thống máy móc robot hiện đại, các công ty sản xuất và phân
phối điện năng, các cơ sở nghiên cứu và phát triển về điều khiển và tự động hóa, cụ thể xem tại:
Nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-dien-dt20.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện thuộc 01 trong 03 chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Hệ thống
điện; Thiết bị điện có việc làm gần như 100% ngay sau khi tốt nghiệp. Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật điện
có thể thực hiện thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, khai thác và sử dụng có hiệu quả các
hệ thống cung cấp điện, điện dân dụng, điện lạnh, máy móc, thiết bị y tế, chiếu sáng, chống sét, an ninh
và an toàn điện; Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện có thể làm chủ kỹ thuật các nhà máy phát điện (thuỷ
điện, nhiệt điện...). Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa các hệ thống thông tin không dây; Kỹ sư chuyên
ngành Thiết bị điện có thể thực hiện thiết kế chế tạo thiết bị điện, máy điện, trang bị, vận hành các thiết
bị gia công nhiệt hiện đại, tự động hóa trong thiết kế thiết bị điện, thử nghiệm và bảo dưỡng thiết bị điện,
v.v…, cụ thể xem tại:
- Tập đoàn điện lực Việt Nam tuyển dụng
- Nhu cầu nhân lực ngành kỹ thuật điện

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Học phí: 980.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-quan-ly-cong-nghiep-dt30.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp có năng lực tham gia xây dựng các dự án đầu tư, phát triển chiến lược công
ty, thiết kế và điều khiển hệ thống sản xuất, thống kê và quản lí chuỗi cung cấp trong các ngành công
nghiệp; Cử nhân Quản lí công nghiệp có khả năng làm việc tại các phòng Kinh doanh, Kế hoạch, Ban
quản lí dự án, Bộ phận quản trị điều hành tại các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu
chính viễn thông; Cử nhân Quản lí công nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước ở Trung
ương và địa phương về công nghiệp và xây dựng, hoặc tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao
đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế,v.v..., cụ thể như sau:
- http://egroup.vn/tin-tuyen-dung/egroup-tuyen-dung-tro-ly-kinh-doanh-164.htm
- https://tuyendung.mbbank.com.vn/TrangChu
- https://tuyendung.vietinbank.vn/hr/online/vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao/

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Học phí: 980.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
- Chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-kinh-te-cong-nghiep-dt29.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc về công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát tại các doanh
nghiệp công nghiệp, xây dựng, Bưu chính viễn thông; các Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kế hoạch tiền
lương của các Sở, Ban, Ngành liên quan đến công nghiệp, xây dựng và Bưu chính viễn thông; Kiểm toán
viên tại các Công ty kiểm toán, Cơ quan kiểm toán Nhà nước, hoặc có thể tham gia giảng dạy tại các
trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế; có thể làm việc
các vị trí như Trợ lí giám đốc, Chuyên gia tư vấn hoặc tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao
đẳng, THCN đào tạo về Kinh tế, v.v..., cụ thể như sau:
- Tuyển công chức xem chi tiết tại: http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/tong-cuc-thue-tuyen-dungcong-chuc-nam-2019/
- https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam-tai/hung-yen/HY/c/ke-toan-kiem-toan/1
- Thông tin tuyển dụng được cập nhật tại: https://www.facebook.com/groups/781333378568958/
- https://www.vietnamworks.com/viec-lam-ke-toan-tai-chinh-tai-thai-nguyen-i1v55-vn

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Học phí: 980.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ngon-ngu-anh-dt31.html.
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả trong môi trường làm
việc thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có cơ hội làm phiên dịch viên cho các công ty,
nhà máy liên doanh và nước ngoài, biên dịch viên cho các tờ báo và tạp chí khoa học công nghệ, giảng
dạy Tiếng Anh ở các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học,v.v.., cụ thể như
sau:
- https://vieclam24h.vn/vieclam/nganh-ngon-ngu-anh
- Tuyển dụng giảng viên: https://www.tdtu.edu.vn/tuyen-dung-gv-ncv/tuyen-dung-giang-vientieng-anh
- https://www.jobstreet.vn/j?q=Chuy%C3%AAn+Ng%C3%A0nh+Ti%E1%BA%BFng+Anh
- Dịch thuật viên: https://idichthuat.com/tuyen-dung-cong-tac-vien/
- Biên tập viên tiếng anh: https://vtv.vn/goc-khan-gia/vtv4-tuyen-bien-tap-vien-tieng-anh20190311153958419.htm

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Học phí: 1.17.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-cong-nghe-che-tao-may-dt26.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ chế tạo máy có thể làm cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy,
xí nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon..., tại các
viện nghiên cứu hoặc làm chủ các cơ sở, công ty cơ khí tư nhân,v.v.., cụ thể như sau:
- http://www.lilama10.com/uploaded/files/Thong%20bao%20tuyen%20dung%202019.pdf
- https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/ky-su-co-khi-che-tao-may-cad-cam.35B26657.html
- http://cokhinhantam.com/tin-tuc/tuyen-dung_60.html
- http://career.eurowindow.biz/viec-lam/nhan-vien-thiet-ke-ky-thuat.35a6dfba.html

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu-dt27.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể làm cán bộ kỹ thuật các xí
nghiệp, nhà máy, công ty, các viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota,
Yamaha, Nissan, Canon, v.v..., cụ thể như sau:
- https://www.vietnamworks.com/nhan-vien-ky-thuat-10-nguoi-9-1-1117224-jv/?
- https://tuyendunglgdisplay.vn/vn/ki-su-kiem-soat-chat-luong-59
- https://tuyendunglgdisplay.vn/vn

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-dt24.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp ngành xây dựng có thể đảm nhận các công việc như: Thi công các công trình
dân dụng, công nghiệp, giám sát kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách thi công trực tiếp
trên công trường....Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp: Nhà cao tầng, công trình công cộng:
Trụ sở nhà làm việc, trường học, nhà thi đấu, nhà công nghiệp, v.v..., cụ thể như sau:
- Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 xem chi tết tại wedsite:
http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/thanh-tra-tinh-thai-nguyen-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2019/
- Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 xem chi tiết tại wedsite:
http://soxd.thainguyen.gov.vn/wps/portal
- Thông tin tuyển dụng được cập nhật thường xuyên tại Groups cựu sinh viên xây dựng TNUT
và những người bạn địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/xaydungtnutnfriends

- https://vieclam24h.vn/xay-dung-c41.html
- https://careerbuilder.vn/viec-lam/K%E1%BB%B9-s%C6%B0-x%C3%A2y- %E1%BB%B1ngk-vi.html

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
- Học phí: 1.170.000 đ/tháng.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Xem chi tiết tại website: http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-vat-lieu-dt24.html
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật vật liêu có thể đảm nhận các công việc như: khả năng chế tạo
ra những loại vật liệu thay thế vật liệu ngoại nhập, xử lý vật liệu theo yêu cầu của sản xuất. Có cơ hội
làm việc tại bất cứ cơ sở sản xuất nào sản xuất và xử lý vật liệu kim loại. Vật liệu mới là nền tảng phát
triển nền sản xuất tiên tiến, đặc biệt là sản xuất cơ khí hiện đại v.v..., cụ thể như sau:

