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Giải pháp Giáo dục thời đại 4.0



GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TIÊN TIẾN
TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ SỐ

Trong xu thế Cách mạng Công nghiệp

4.0, các Trường Đại Học, Cao Đẳng,

các cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp tại

Việt Nam cũng đang nhanh chóng tái

tạo lại chính mình, thích ứng với các

yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực

trong tương lai. Những đòi hỏi cao về

kiến thức và kỹ năng thực hành thành

thạo là động lực để các Trường đầu tư

đổi mới phương pháp giáo dục theo

hướng đào tạo kết hợp thực hành

chuyên sâu. Vì vậy, những mô hình

các phòng thí nghiệm và thực hành

dành riêng cho việc đào tạo những

chuyên ngành công nghệ cao tương

lai đã và đang trở thành những nhu

cầu cấp thiết của các Trường Đại học,

Cao Đẳng, các cơ sở Giáo dục Nghề

Nghiệp trên khắp cả nước.

L Ợ I  Í C H  C Ủ A  C Á C
P H Ò N G  T H Í  N G H I Ệ M

C Ô N G  N G H Ệ  C A O :
Giúp các Trường nâng cao chất
lượng đào tạo với tính thực tế cao;
Giúp các Trường nâng cao chất
lượng đầu ra của sinh viên, cung
cấp cho sinh viên những trải nghiệm
thực tế trên các trang thiết bị được
trang bị bám sát thực tế công việc,
góp phần rút ngắn thời gian đáp
ứng công việc sau khi được tuyển
dụng, tăng thêm uy tín cho nhà
trường;
Giúp các Trường xây dựng hình ảnh
tiên phong  trong việc đào tạo các
ngành Công nghệ cao, đáp ứng sự
bùng nổ của cuộc Cách mạng Công
nghiệp 4.0;
Cho phép Nhà trường, giảng viên và
sinh viên triển khai các công trình, đề
án, luận án, đề tài nghiên cứu khoa
học trong các lĩnh vực công nghệ
cao;
Môi trường giúp sinh viên nghiên
cứu, chế tạo, tham gia các cuộc thi
công nghệ trong và ngoài nước
(Robocon, Cyber Range, …)



Giải  pháp tổng thể ,  toàn diện cho
p h ò n g  t h í  n g h i ệ m  h o à n  c h ỉ n h  bao
gồm:  giáo  tr ình,  thiết  bị  phần cứng,
phần mềm
Dịch vụ lắp đặt ,  t ích hợp và  đào tạo
phòng thí  nghiệm 
Dịch vụ tư  vấn,  thiết  kế  giải  pháp cho
phòng thí  nghiệm.

COMIT NextGen Solutions cung cấp:

Với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự am hiểu sâu
sắc về vai trò của ứng dụng thực tế trong các ngành
công nghệ, COMIT NextGen Solutions đã xây dựng
được bộ giải pháp bao gồm các phòng thí nghiệm
phục vụ đào tạo và nghiên cứu nhiều chuyên ngành
khác nhau: Robotics, Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn
vật, An toàn thông tin, Viễn thông, Tự động hóa, Điện
tử, Mỏ địa chất… Những giải pháp này giúp các
Trường tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực
trong việc tìm kiếm và cập nhật những mô hình
phòng thí nghiệm chuẩn trên thế giới.

PTN đào tạo về Robot
PTN nghiên cứu về Robot
PTN đào tạo về Cách mạng Công nghiệp 4.0
PTN đào tạo về Tự động hóa
PTN đào tạo về An toàn thông tin
PTN đào tạo về Thông tin Di động Thế hệ kế tiếp
PTN đào tạo về Thông tin quang
PTN đào tạo về Internet vạn vật ứng dụng Trí tuệ
nhân tạo
PTN đào tạo về Điện tử
PTN nghiên cứu về Lập bản đồ 3D của Mỏ địa chất

Các loại phòng thí nghiệm (PTN):



Được thành lập vào năm 2003, COMIT Corporation đã đạt được sự phát triển không
ngừng hướng tới vị trí hàng đầu về hoàn thiện mạng truyền thông trong khu vực Đông Nam
Á. Sau hơn 16 năm hoạt động, COMIT đã khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh
vực cung cấp các giải pháp, dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông cho các Nhà cung
cấp dịch vụ Viễn thông và Internet tại Việt Nam và đã mở rộng thị trường sang Myanmar
và Philippines. 

Nắm bắt được xu thế Chuyển đổi số và sự kết hợp công nghệ trong cuộc Cách mạng Công
nghiệp 4.0, sau một thời gian dày công nghiên cứu, COMIT đã có bước chuyển biến đột phá
trong việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực công nghệ phòng thí nghiệm đào tạo và nghiên
cứu công nghệ cao. COMIT NextGen Solutions giới thiệu ra thị trường hệ thống các phòng
thí nghiệm tổng thể, toàn diện trong lĩnh vực Tự động hóa, Robotics, Trí tuệ nhân tạo,
Internet vạn vật, An toàn thông tin, Viễn thông, Tự động hóa, Điện tử, Mỏ địa chất,… giúp
các Trường đạt được hiệu quả vượt trội trong quá trình đào tạo và thực hành, nâng cao chất
lượng đầu ra và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho những yêu cầu cấp thiết trong cuộc
Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
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