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1. Kiến thức:  

- Hiểu được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân 

dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất; 

- Hiểu được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không 

khí cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất; 

- Hiểu được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng 

suất; 

- Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành lạnh đầu vào; 

- Ứng dụng, cập nhật được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;  

- Am hiểu các dụng cụ, thiết bị chính được sử dụng trong nghề. 

2. Kỹ năng: 

- Thực hiện các biện pháp an toàn; sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động; cấp cứu nạn 

nhân bị điện giật. 

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh dân dụng an toàn, đúng 

yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất; 

- Thực hiện lắp đặt được các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng 

suất; 

- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh. 

- Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;  

- Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế. 

- Học viên có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để 

phát triển kiến thức và kỹ năng ngành Lắp đặt thiết bị lạnh. 



3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp. 

- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh 

vực chuyên môn và giao tiếp xã hội. 

- Có tác phong làm việc cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, kỷ luật, thích ứng với môi trường 

công nghiệp năng động. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

 Sau khi tốt nghiệp trình độ sơ cấp bậc 1 nghề Lắp đặt thiết bị lạnh, người học 

có khả năng: 

- Có thể làm việc trong trong các các cơ quan, công ty, tòa nhà, khách sạn, nhà máy, 

xí nghiệp với vai trò là người thợ (nhân viên) lắp đặt, vận hành các thiết bị điện-lạnh 

dân dụng.  

- Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong các công việc về lắp đặt, vận 

hành các hệ thống máy lạnh dân dụng. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:  

 Có đủ năng lực để tham gia học lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức 

và kỹ năng nghề Lắp đặt thiết bị lạnh. 


