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Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Mô hình đào tạo của Trường đại học Bách khoa Hà
Nội

 Cấu trúc chương trình đào tạo
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Nội dung trình bày



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

Mô hình
đào tạo tín
chỉ của
ĐHBK HN
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Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Cử nhân kỹ thuật

 Cử nhân công nghệ

 Kỹ sư

 Thạc sĩ (Khoa học và Kỹ thuật)

 Ngành đào tạo của Viện Điện
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Các bậc đào tạo
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Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện6

Xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Các định hướng đã thực sự thiết thực ?

 Có cần mở thêm các định hướng để đáp ứng nhu cầu
thực tế ?

 Cấp độ hiểu biết cho các chuẩn đầu ra ở các bậc trình
độ khác nhau ?
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Phiếu lấy ý kiến



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Định hướng ứng dụng

Hệ thống điện

Thiết bị điện điện tử

Hệ thống điện công nghiệp và ứng dụng

Tự động hoá công nghiệp

Tự động hoá các hệ thống năng lượng

Cảm biến và đo lường công nghiệp

Tin học công nghiệp

Điều khiển tự động
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Chương trình truyền thống – Kỹ sư



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

Chuẩn đầu ra
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Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 0.0-2.0 có biết qua/có nghe qua

 2.0-3.0 có hiểu biết/có thể tham gia

 3.0-3.5 Có khả năng ứng dụng

 3.5-4.0 Có khả năng phân tích

 4.0-4.5 Có khả năng tổng hợp

 4.5-5.0 Có khả năng đánh giá
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Cấp độ đánh giá theo mức độ hiểu biết



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

Có nền tảng vững về kiến thức toán và khoa học cơ bản, có ngoại
ngữ tốt để tham gia hội nhập quốc tế, có kiến thức chuyên sâu về
các hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng để có thể
quy hoạch, thiết kế, quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện, nhà
máy điện và trạm biến áp một cách tin cậy, an toàn, chất lượng và
kinh tế. 

 Lưới truyền tải điện; Thị trường điện

 Nhà máy điện và trạm biến áp; Bảo vệ và điều khiển các hệ
thống điện

 Quy hoạch nguồn điện và lưới điện;Vận hành hệ thống điện

 Quản lý nhu cầu điện năng

 Các nguồn điện phân tán kết nối với hệ thống truyền tải điện
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Định hướng Hệ thống điện



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc
khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật điện, như: Thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì, 
tư vấn và lắp đặt thiết bị điện công nghiệp & gia dụng, cung cấp điện, chiếu
sáng công nghiệp & sinh hoạt.

Có kỹ năng khám phá kiến thức, giải quyết vấn đề, tư duy tầm hệ thống và các
phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

Có kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành
và trong môi trường quốc tế

Có năng lực thiết kế, xây dựng, chế tạo hệ thống/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật
thuộc lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sử dụng các thiết bị điện trong bối cảnh kinh
tế, xã hội và chính trị

 Các khối kiến thức định hướng chuyên sâu

 Tính toán thiết kế thiết bị điện; Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển

 Kỹ thuật chiếu sáng công nghiệp và dân dụng

 Bảo dưỡng công nghiệp
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Định hướng thiết bị điện – điện tử



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Có nền tảng vững về kiến thức toán và khoa học cơ bản, có
ngoại ngữ tốt để tham gia hội nhập quốc tế, có kiến thức
chuyên sâu về các thiết bị và hệ thống cung cấp điện trung áp và
hạ áp để có khả năng thiết kế, quản lý vận hành hệ thống cung
cấp điện công nghiệp và dân dụng một cách tin cậy, an toàn, 
chất lượng và kinh tế.

 Các khối kiến thức định hướng chuyên sâu

 Lưới phân phối điện; An toàn điện

 Độ tin cậy và chất lượng điện năng; Quản lý phụ tải và nhu cầu
điện năng

 Các nguồn điện phân tán; Các hệ thống cung cấp điện công
nghiệp

 Hệ thống cung cấp điện tòa nhà
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Định hướng hệ thống điện công
nghiệp và dân dụng



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Có nền tảng vững về kiến thức toán và khoa học cơ bản, có
ngoại ngữ tốt để tham gia hội nhập quốc tế, có kiến thức
chuyên sâu về các nguồn năng lượng tái tạo, để có khả năng
thiết kế, quản lý vận hành các nguồn năng lượng tái tạo một
cách hiệu quả, tin cậy và kinh tế.

 Các khối kiến thức định hướng chuyên sâu

 Điện gió; Điện mặt trời

 Điện sinh khối và địa nhiệt

 Các thiết bị tích trữ và biến đổi năng lượng

 Tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo trong lưới truyền
tải và phân phối điện

 Các chính sách về năng lượng

 Phân tích tài chính các dự án năng lượng tái tạo
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Định hướng năng lượng mới và tái tạo



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Có khả năng áp dụng các nguyên lý khoa học, các nguyên lý về quản lý trong
hình thành, xây dựng một hệ thống Tự động hóa đáp ứng các yêu cầu tổng
hợp về một hệ thống trong công nghiệp như tối ưu về khả năng vận hành, kết
hợp giữa các nguồn lực về con người với sự đầu tư về máy móc thiết bị, quá
trình công nghệ hiện đại. Trên cơ sở tư duy khoa học có khả năng thiết kế hệ
thống đáp ứng các yêu cầu về điều khiển, tiết kiệm năng lượng, cân bằng
giữa mục tiêu về giảm chi phí đầu tư trang thiết bị và chi phí vận hành hệ
thống. Có khả năng tư vấn, giám sát, chủ dự án trong xây dựng một hệ thống
Tự động hóa

 Tích hợp hệ thống tự động hóa

 Điều khiển các quá trình công nghiệp

 Hệ thống thông tin va ̀ giám sát điều khiển công nghiệp

 Điều khiển các hệ thống sản xuất lập trình được (PLC,DCS)

 Điều khiển truyền động điện; Điều khiển điện tử công suất

 Kỹ thuật Robot; Hệ thống điều khiển số

 Mô phỏng hệ thống sản xuất
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Tự động hoá công nghiệp



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Có khả năng áp dụng các nguyên lý khoa học, các nguyên lý về quản lý trong hình thành, xây
dựng một hệ thống Tự động hóa đáp ứng các yêu cầu tổng hợp về một hệ thống cho quản lý
năng lượng tối ưu về khẳ năng vận hành, kết hợp giữa các nguồn lực về con người với sự đầu tư
về máy móc thiết bị, quá trình công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Trong đó chú trọng đến
các hệ thống năng lượng tái tạo, từ các hệ thống nguồn phát phân tán, biến đổi nguồi điện, tích
trữ năng lượng, lưới điện nhỏ hoạt động độc lập đến kết nối, hòa với điện quốc gia

 Tích hợp hệ thống tự động hóa

 Hệ thống điện (điều khiển linh hoạt lưới điện, bảo vệ va ̀ giám sát trạm biến áp)

 Hệ thống nguồn phát năng lượng tái tạo

 Tích hợp các nguồn phát phân tán vào lưới điện nhỏ làm việc độc lập va ̀ kết nối với lưới điện
quốc gia

 Các bộ biến đổi điện tử công suất làm giao diện cho các nguồn phát phân tán với lưới điện nho ̉ 
va ̀ lưới điện quốc gia

 Hệ thống thông tin va ̀ giám sát lưới điện

 Điều khiển truyền động điện

 Điều khiển điện tử công suất

 Hệ thống điều khiển số

 Mô phỏng hệ thống
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Định hướng tự động hoá trong hệ thống điện



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Có nền tảng vững về kiến thức toán và khoa học cơ bản, có
ngoại ngữ tốt để tham gia hội nhập quốc tế, có kiến thức
chuyên sâu về cảm biến, kỹ thuật đo lường để có khả năng thiết
kế, lắp đặt, đánh giá, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị và hệ
thống đo trong công nghiệp, có khả năng tham gia các hoạt
động liên quan tới chuẩn và kiểm chuẩn. Có thể tham gia vào
quá trình mô phỏng, nghiên cứu các đặc tính của các loại cảm
biến mới

 Đo lường học và thiết kế thiết bị đo

 Xử lý tín hiệu và thuật toán khác nhau

 Cảm biến; Vi hệ thống

 Thiết bị đo trong y sinh; Thiết bị đo trong môi trường

 Thiết bị đo lường điện tử

 Chuẩn mẫu và các hệ thống đảm bảo đo lường quốc gia
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ĐỊnh hướng cảm biến và đo lường công nghiệp



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Có nền tảng vững về kiến thức toán và khoa học cơ bản, có
ngoại ngữ tốt để tham gia hội nhập quốc tế, có kiến thức
chuyên sâu về đo lường, điều khiển tự động, mạng truyền
thông công nghiệp, mạng cảm biến không dây, hệ thống nhúng
để có khả năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết
bị và hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu trong
công nghiệp, có khả năng tham gia các hoạt động thiết kế các
phần mềm chẩn đoán lỗi, các hệ thống công nghiệp, quản lý
điều hành sản xuất.

 Mạng máy tính, Internet, mạng công nghiệp

 Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

 Mạng cảm biến không dây

 Hệ thống nhúng; Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

 Hệ thống điều khiển số; Hệ thống quản lý sản xuất

 Giao diện người máy; IoT cơ bản
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Định hướng tin học công nghiệp



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật điện tử, đo lường, điện tử công suất, 
máy điện, lý thuyết điều khiển, điều khiển quá trình, lập trình PLC, SCADA, 
DCS và tự động hóa quá trình sản xuất. Có khả năng hiểu biết để vận hành, 
phân tích và chỉnh định các thiết bị, các hệ thống điều khiển và tự động hoá
trong hầu hết các ngành, các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng-an ninh, xây
dựng, giao thông-vận tải, y tế và dân dụng.Có khả năng thiết kế, thi công, 
chuyển giao dây chuyền sản xuất tự động, các hệ thống tự động điều khiển
phổ biến trong công nghiệp, bao gồm các loại hệ thống điều khiển quá trình, 
hệ thống thuỷ lực và khí nén, robot cũng như các hệ điều khiển giám sát
công nghiệp sử dụng máy tính, PLC.

 Được trang bị kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động từ cơ bản đến hiện
đại để có khả năng nghiên cứu độc lập, cũng như có khả năng tham gia các
nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ cao ứng dụng vào
thực tiễn.
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Định hướng điều khiển tự động



Luận văn thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Hệ thống điện

 Các khối kiến thức định hướng chuyên sâu

 Lý thuyết điều khiển nâng cao

 Tối ưu hóa và điều khiển tối ưu.

 Thiết kế hệ thống điều khiển.

 Hệ thống điều khiển số, 

 Thiết kế hệ điều khiển nhúng, 

 Điều khiển hệ điện cơ,

 Điều khiển mờ và mạng nơron, 

 Hệ thống điều khiển qua mạng, 

 Thị giác máy tính.

 Điều khiển chuyển động, 

 Điều khiển năng lượng tái tạo
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Định hướng điều khiển tự động


