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KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1986-2016)

Năm 1986, Khoa Cơ khí trường Đại học
Thuỷ lợi chính thức được thành lập. Được ra
đời đúng thời điểm đất nước bước vào thời
kỳ đổi mới, sau 30 năm xây dựng và phát
triển, Khoa Cơ khí tự hào đã trở thành một cơ
sở đào tạo chất lượng cao, một trung tâm
khoa học công nghệ có uy tín, đóng góp quan
trọng vào sự phát triển chung của nhà trường
và sự nghiệp xây dựng đất nước.
Tính đến nay, Khoa Cơ khí đã đào tạo
được tổng số 1989 kỹ sư, 5 tiến sỹ và 32 thạc
sỹ. Các thế hệ học viên, sinh viên sau khi ra
trường đều phát huy tốt năng lực, đóng góp
vào sự phát triển của đơn vị nơi công tác
cũng như sự phát triển của đất nước. Có
nhiều người đã trở thành những nhà khoa học
xuất sắc, cũng có những người phát triển sự
nghiệp kinh doanh và rất thành đạt. Cựu sinh
viên của Khoa Cơ khí có những người hiện
tại đang đảm nhận những chức vụ quan trọng
như Thứ trưởng, Phó chủ tịch Tỉnh, Tổng cục
trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó, Phó viện trưởng,
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện, Hiệu
trưởng trường đại học, Tổng Giám đốc,…
Hiện nay, Khoa Cơ khí đang đào tạo
ngành Kỹ thuật cơ khí với hai chuyên ngành
Máy xây dựng và Kỹ thuật ô tô, với quy mô
tuyển sinh hàng năm là 250-300 sinh viên.
Khoa Cơ khí được lãnh đạo Nhà trường
định hướng phát triển mở rộng ngành và
quy mô đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu thị
trường lao động trong và ngoài nước. Khoa
Cơ khí đang tiến hành mở thêm hai ngành
mới là Công nghệ chế tạo máy và Cơ điện
tử, quy mô tuyển sinh hàng năm sẽ tăng lên
500-600 sinh viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu
cầu thị trường lao động, Khoa Cơ khí không
ngừng đổi mới về chương trình đào tạo, đầu tư
trang thiết bị thí nghiệm thực hành cũng như
xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên có trình
độ cao. Hơn nữa, Khoa Cơ khí xây dựng chiến
lược phát triển lấy người học là trung tâm và
xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Người học
- Khoa Cơ khí - Các doanh nghiệp tuyển dụng.
Qua đó, sẽ có những điều chỉnh thích ứng
chương trình đào tạo nhằm đào tạo ra những
thế hệ kỹ sư đáp ứng đầy đủ những yêu cầu
của thị trường lao động.
Đóng góp cho những thành công trong 30
năm xây dựng và phát triển của Khoa Cơ
khí - Trường Đại học Thuỷ lợi ngoài sự nỗ
lực, phấn đấu của các thế hệ thầy và trò còn
phải kể đến sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao
của các thế hệ lãnh đạo của Nhà trường; sự
ủng hộ và giúp đỡ của các thế hệ cựu sinh
viên; các viện nghiên cứu; các trường Đại
học và các doanh nghiệp tuyển dụng. Trên
con đường xây dựng và phát triển trong thời
gian tới sẽ có rất nhiều khó khăn và thách
thức, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thuỷ
lợi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự
ủng hộ và giúp đỡ từ các cấp lãnh đạo Nhà
trường, các thế hệ cựu sinh viên; các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài trường.
Để ôn lại truyền thống phát triển và tổ
chức gặp mặt các thế hệ cán bộ giáo viên và
sinh viên, tạo đà cho các bước phát triển tiếp
theo, Khoa Cơ khí tổ chức “Hội Khoa Cơ khí
trường Đại học Thủy lợi” nhân dịp kỷ niệm
30 năm ngày thành lập vào ngày 12 tháng 11
năm 2016 tại Hội trường T45 Trường Đại
học Thủy lợi.
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Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa
Cơ khí, thay mặt tập thể cán bộ và sinh viên,
Khoa Cơ khí trường Đại học Thủy lợi xin gửi
lời cảm ơn chân thành tới các tổ chức, cá
nhân đã dành cho Khoa sự hỗ trợ quý báu và
thiết thực cả về tinh thần và vật chất trong
quá trình xây dựng và phát triển Khoa Cơ khí

- Trường Đại học Thủy lợi. Khoa Cơ khí Trường Đại học Thuỷ lợi luôn luôn ghi nhận
và trân trọng mọi sự ủng hộ, giúp đỡ vì mục
tiêu phát triển Khoa thành một thương hiệu
mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.
Trân trọng!
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