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1.9 Số lượng cử nhân/kỹ 

sư/thạc sĩ  Cơ khí động 

lực Quý vị đang làm việc 

cùng: 

1.10 Quý vị tham gia 

khảo sát với tư cách là: Khóa: Mức lương hiện tại:

Số lượng cử nhân/kỹ 

sư/thạc sĩ  chuyên ngành 

Cơ khí động lực doanh 

nghiệp có nhu cầu tuyển 

dụng trong thời gian tới:

A. Tầm quan trọng 

[Toán giải tích (đạo hàm, 

vi phân, tích phân,..), đại 

số]

A. Tầm quan trọng [Vật 

lý (cơ, nhiệt, điện, 

quang)]

A. Tầm quan trọng [Tin 

học]

A. Tầm quan trọng [Đồ 

họa kỹ thuật 1 (hình họa)]

A. Tầm quan trọng [Xác 

suất thống kê và quy 

hoạch thực nghiệm]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay 

[Toán giải tích (đạo hàm, 

vi phân, tích phân,..), đại 

số]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Vật 

lý (cơ, nhiệt, điện, 

quang)]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Tin 

học]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Đồ 

họa kỹ thuật 1 (hình họa)]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Xác 

suất thống kê và quy 

hoạch thực nghiệm]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Toán giải tích 

(đạo hàm, vi phân, tích 

phân,..), đại số]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Vật lý (cơ, nhiệt, 

điện, quang)]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Tin học]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Đồ họa kỹ thuật 1 

(hình họa)]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Xác suất thống kê 

và quy hoạch thực 

nghiệm]

A. Tầm quan trọng [Kỹ 

thuật điện]

A. Tầm quan trọng [Kỹ 

thuật điện tử]

A. Tầm quan trọng [Cơ 

kỹ thuật]

A. Tầm quan trọng [Kỹ 

thuật nhiệt]

A. Tầm quan trọng 

[Dung sai  và kỹ thuật đo]

A. Tầm quan trọng [Sức 

bền vật liệu]

A. Tầm quan trọng [Đồ 

họa kỹ thuật 2 (vẽ kỹ 

thuật, AutoCAD)]

A. Tầm quan trọng [Vật 

liệu ]

A. Tầm quan trọng 

[Nguyên lý máy, Chi tiết 

máy, Đồ án Chi tiết máy]

A. Tầm quan trọng 

[Công nghệ chế tạo máy]

A. Tầm quan trọng [Kỹ 

thuật thuỷ khí]

A. Tầm quan trọng 

[Nhập môn kỹ thuật Cơ 

khí động lực]

A. Tầm quan trọng 

[Động cơ đốt trong]

A. Tầm quan trọng [Kết 

cấu ô tô]

A. Tầm quan trọng [Máy 

thủy khí]

A. Tầm quan trọng [Cơ 

khí đại cương]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Kỹ 

thuật điện]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Kỹ 

thuật điện tử]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Cơ 

kỹ thuật]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Kỹ 

thuật nhiệt]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay 

[Dung sai  và kỹ thuật đo]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Sức 

bền vật liệu]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Đồ 

họa kỹ thuật 2 (vẽ kỹ 

thuật, AutoCAD)]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Vật 

liệu ]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay 

[Nguyên lý máy, Chi tiết 

máy, Đồ án Chi tiết máy]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay 

[Công nghệ chế tạo máy]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Kỹ 

thuật thuỷ khí]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay 

[Nhập môn kỹ thuật Cơ 

khí động lực]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay 

[Động cơ đốt trong]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Kết 

cấu ô tô]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Máy 

thủy khí]

B. Mức độ sinh viên 

ĐẠT được hiện nay [Cơ 

khí đại cương]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Kỹ thuật điện]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Kỹ thuật điện tử]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Cơ kỹ thuật]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Kỹ thuật nhiệt]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Dung sai  và kỹ 

thuật đo]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Sức bền vật liệu]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Đồ họa kỹ thuật 2 

(vẽ kỹ thuật, AutoCAD)]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Vật liệu ]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Nguyên lý máy, 

Chi tiết máy, Đồ án Chi 

tiết máy]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Công nghệ chế 

tạo máy]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Kỹ thuật thuỷ khí]

C. Mức độ sinh viên 

NÊN đạt được (CẦN bổ 

sung) [Nhập môn kỹ 

thuật Cơ khí động lực]

1 Nguyễn Thế Trực Nam truc.nguyenthe@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiViện Cơ khí động lực - Đại học BKHNGiảng viên Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 3.33 5 5 3.33 2 2 2 2 2 4 3 5 5 3 1.67 3.33 5 1.67 5 5 5 3.33 3.33 3.33 5 5 5 5 5 1.67 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 5 4 5 3 4 4 5 4

2 Trần Thị THu Hương Nữ 912176836 huong.tranthithu@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiTrường Đại học Bách Khoa HGiảng viên 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội 50 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5

3 Nguyễn Trọng Hoan Nam 913306079 hoan.nguyentrong@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiViện CK Động lực, Trường ĐH Bách khoa HGiảng viên cao cấp 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 5 3.33 5 3.33 3 4 3 4 2 4 4 4 5 4 3.33 5 5 1.67 3.33 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 3 4 3 3 3

4 Trần Trọng Đạt Nam 1698028518 trongdat258@gmail.com Trường đại học, viện nghiViện Cơ khí động lực giảng viên Viện Cơ khí động lực Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 5 3.33 5 1.67 2 3 4 4 1 2 4 4 4 1 5 5 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 5 5 1.67 2 1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3

5 Trương Đặng Việt ThắngNam 983760769 tdvthang.hut@gmail.com Trường đại học, viện nghiViện cơ khí động lực Giảng viên 1 Đại Cồ Việt, HBT, HN 15 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 5 3.33 1.67 3 3 4 5 0 4 4 5 5 2 3.33 3.33 5 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 1.67 1.67 3.33 3.33 5 1.67 3.33 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

6 Nguyễn Duy Vinh Nam +821066680985 vinh.nguyenduy@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiên cứu Sau Tiến Sỹ Trường Đại Học INJE, Hàn Quốc Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 5 5 5 3.33 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

7 Dương Ngọc Khánh khanh.duongngoc@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiên cứu Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 3.33 5 5 3.33 3 3 3 2 2 4 4 4 5 4 3.33 3.33 5 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 5 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 Trần Quang Vinh Nam 2438680097 vinh.hut@gmail.com Trường đại học, viện nghiBM Động cơ đốt trong, ĐHBK HN C3-311, ĐHBK HN 20 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 5 3.33 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3.33 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 5 5 3.33 3.33 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 Phạm Minh Tuấn Nam 912094727 tuan.phamminh@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiBộ môn Động cơ đốt trong, Viện CGiảng viên cao cấp C3-311, số 1 Đại Cồ Việt, H 5 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3.33 3.33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3.33 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Đàm Hoàng Phúc Nam 932367577 phucdamhoang@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiBộ môn ô tô và xe chuyên dPhó trưởng Bộ môn 1 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà N 13 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 3.33 5 5 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3.33 3.33 3.33 1.67 5 3.33 5 3.33 5 5 3.33 1.67 3.33 5 3.33 3.33 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 4 4 4 1

11 Hoàng Thăng Bình Nam 1652090341 binh.hoangthang@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiBộ môn ô tô và xe chuyên dGiảng viên Nhà C6 đHBK Hà Nội 20 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 5 3.33 5 3.33 2 2 2 2 1 4 5 4 5 3 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 0 3.33 5 1.67 3.33 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1

12 Trịnh Minh Hoàng Nam 912010246 hoang.trinhminh@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiHUST Giảng viên 1 Đại Cồ Việt, HBT, HN Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 1.67 3.33 3.33 1.67 3 1 2 3 1 3 1 3 3 2 1.67 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 3.33 5 3.33 1.67 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 0 2 3 3 1 2 2 3 3

13 Nguyễn Thế Lương Nam 962886464 luong.nguyenthe@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiBộ môn Động cơ đốt trong, CGiảng viên C3-311, Đại học Bách Khoa H 3 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 Phạm Hữu Tuyến Nam tuyen.phamhuu@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiViện Cơ khí động lực, TrưGiảng viên Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội 30 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 5 3.33 5 3.33 2 4 2 3 2 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4

15 Lê Anh Tuấn Nam tuan.leanh05@gmail.comTrường đại học, viện nghiên cứu Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3.33 5 5 5 5 3.33 5 3.33 3.33 5 5 5 5 5 3.33 3.33 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5

16 Trần Anh Trung Nam 969767381 trung.trananh@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiViện CKĐL ĐHBK Hà NộiGiảng viên Số 1 Đại Cồ Việt 12 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3.33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 Khổng Vũ Quảng Nam 904209443 quang.khongvu@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiĐại học Bách khoa Hà NộiGiảng viên, Trưởng Bộ mônSố 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội 60 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 3.33 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5

18 Hoàng Đình Long Nam 983658884 long.hoangdinh@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiViện CKĐL, Trường ĐH Bách Khoa HGiảng viên Viện CKĐL, Trường ĐH Bách Khoa H 20 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 5 3.33 3.33 1.67 3 3 2 3 1 3 5 4 2 1 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 1.67 1.67 3.33 1.67 3.33 5 5 5 1.67 1.67 3 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 2 3 5

19 TRẦN THANH TÙNG Nam 912732182 tung.tranthanh2@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiĐại học Bách Khoa Hà N Giảng viên Số 1 Đại Cồ Việt Hà Nội 30 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 5 3.33 5 5 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3.33 3.33 5 3.33 5 5 5 5 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 5 1.67 3.33 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3

20 Lưu Văn Tuấn Nam 943212186 tuan.luuvan@hust.edu.vn Trường đại học, viện nghiBộ môn Ô tô và xe chuyên dGiảng Viên 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà H 14 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 5 5 1.67 5 5 5 3.33 5 5 3.33 1.67 1.67 5 3.33 3.33 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 4 2 5 4 5 4 5 5 4 4

21 Nguyễn Đức Khánh Nam 988905153 khanh.nguyenduc@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiViện Cơ khí Động lực-ĐHBKHNGiảng viên Bộ môn động c102 C6 Trường ĐHBKHN Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3.33 3.33 3.33 5 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 3.33 1.67 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 3

22 Nguyễn Tiến Dũng Nam 987999889 Dung.nguyentien@hust.vnTrường đại học, viện nghiViện Cơ khí động lực Giảng viên Viện Cơ khí động lực Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 5 3.33 5 1.67 2 2 3 4 1 2 4 4 4 1 5 5 5 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4

23 hồ hữu hải Nam hai.hohuu@hust.edu.vn Trường đại học, viện nghibộ môn Ô tô và xe chuyên dgiảng viên Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 5 1.67 5 5 3.33 3 2 3 4 0 4 2 4 5 3 5 5 5 3.33 5 5 5 3.33 5 3.33 3.33 3.33 5 5 3.33 1.67 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 0 4 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 3

24 Nguyễn Viết Thanh Nam 985005823 ngvietthanh.hust@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 5 3.33 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

25 Nguyễn Duy Tiến Nam 989787410 tien.nguyenduy@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiBộ môn động cơ đốt trongGiảng viên C3 -311 Đại học Bách Khoa H 15 Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 1.67 3.33 5 3.33 1.67 3 3 2 3 1 1 2 4 4 2 1.67 1.67 3.33 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 5 3.33 1.67 5 5 1.67 5 1 1 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 1 1 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2

26 Trần Đăng Quốc Nam quoctrangdang@hust.edu.vnTrường đại học, viện nghiViện Cơ Khí Động Lực, Trường Đại hoc Bách khoa Hà Nội Cán bộ/ Cựu cán bộ của Viện Cơ khí động lực 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

27 Phạm Trí Khoa Nam 974765589 phamtrikhoa@gmail.com Lĩnh vực khác Mật ong Anh Khoa Gia LaiQuản lý Chư Sê - Gia Lai 2 Doanh nghiệp 0 3.33 5 5 3.33 3.33 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3

28 Phạm Hồng Thanh Nam 0983.287.688 phthanh.oto@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tôCông ty TNHH MTV Toyota MTP. Đào tạo kỹ thuật số 15, Phạm Hùng, P. Mỹ Đ 20 Doanh nghiệp 4~5 người/năm 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 1.67 3.33 5 5 3.33 1.67 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4

29 Lê Văn Trường Nam 979145562 lvtruongoto@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tôToyota Giảng viên 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội Doanh nghiệp 1.67 3.33 3.33 1.67 1.67 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 5 5 5 3.33 3.33 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33 1.67 3.33 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 3 2 3 5 4 5

30 Nguyễn Văn An Nam 948889899 annv@autonewway.com.vnLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôCông ty cổ phần ô tô Con ĐPhó Tổng Giám Đốc Số 183 Yên Lãng- Đống Đa- HKhoảng  30/15/3 Doanh nghiệp 10/3 ( Chưa cần trình độ thạc sỹ) 1.67 1.67 5 1.67 1.67 1 1 2 1 1 1 2 4 3 2 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 1.67 1.67 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

31 Nguyễn Đình Tuấn Nam 902224119 tuan.ndite@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tôNissan Việt Nam Quản lý hoạt động đại lý Tầng 3, Tòa nhà PVI số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, H1 Cựu sinh viên 54 Từ 10 triệu đến 20 triệu 0 0 0 3.33 0 1 1 1 2 1 0 0 4 4 3 1.67 0 1.67 1.67 0 0 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 5 5 5 1.67 3.33 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3

32 Bùi Văn Chiến Nam 949140094 chien.buivan32@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôToyota Motor Vietnam Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật Kim Chung, Hoài Đức, H 20 Cựu sinh viên 56 Từ 10 triệu đến 20 triệu 1.67 3.33 1.67 5 1.67 3 3 2 3 2 2 3 1 3 1 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 5 3.33 3.33 3.33 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

33 Nguyễn Đình Tuấn Nam nguyendinhtuan201@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôToyota Motor Vietnam Nhân viên đào tạo kỹ thuậtTrung tâm đào tạo Lai Xá - Thanh Oai - Hà Nội Cựu sinh viên 57 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 3.33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

34 Lương Hoàng Long Nam 976711888 hoanglongxm@gmail.comCơ giới xây dựng Xi măng Hoàng Thạch Kỹ thuật viên Minh Tân, Kinh Môn,Hải D 10 Cựu sinh viên K45 Từ 10 triệu đến 20 triệu 1.67 1.67 5 1.67 3.33 1 2 2 2 2 1 2 4 3 2 3.33 3.33 1.67 1.67 3.33 1.67 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 5 3.33 1.67 3 2 2 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1 5 3 5 4 4 4 4 4

35 BÙI BÁ BẢY Nam +84-986-154-177 BUIBABAY1983@GMAIL.COMLĩnh vực khác UNIQUES-SOUND VIET NAMQC MANAGER HƯNG THỊNH-BÌNH GIANG-H 0 Cựu sinh viên 51 Trên 20 triệu 3.33 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3.33 3.33 5 5 5 5 5 5 3.33 3.33 5 1.67 1.67 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3

36 Trần Văn Tiệp Nam +818098081322 trantiepbk2736@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôKATO Mfg. Co., Ltd Design & Development DepartmentHiratsuka, Kanagawa, Japan 0 Cựu sinh viên 54 Trên 20 triệu 3.33 3.33 3.33 5 1.67 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3.33 3.33 5 3.33 5 5 3.33 5 5 5 3.33 5 5 5 5 3.33 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4

37 Lê văn lương Nam vanluong1989@gmail.comLĩnh vực khác Kỹ sư Nhật bản Không Cựu sinh viên 52 Trên 20 triệu 3.33 3.33 3.33 0 3.33 2 1 0 0 1 4 4 4 1 4 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 5 5 5 5 1.67 1.67 3.33 0 0 0 3.33 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3

38 Phạm Vũ Độ Nam 1683972197 dobk92@gmail.com Lĩnh vực khác Công ty TNHH Daizotec Nhân viên thiết kế 519, Kim Mã, Ba Đình, Hà N 5 Cựu sinh viên K55 Từ 10 triệu đến 20 triệu 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

39 Nguyễn Khắc Truyền Nam 905644515 truyennk@yahoo.com.vn Lĩnh vực khác 10 Cựu sinh viên 45 Trên 20 triệu 1.67 3.33 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3.33 3.33 5 5 5 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 5 1.67 1.67 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 2 5 5 5 4 4 3 2 2 2 2

40 Đỗ Văn Cường Nam +82-1027202201 cuongdv.utehy@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường Đại học SPKT HGiảng viên Dân Tiến, Khoái Châu, H 30 Cựu sinh viên 46 Nhỏ hơn 10 triệu 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 1.67 1.67 5 5 5 3.33 1.67 4 4 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5

41 Lê Ngọc Trung Nam 914334235 lengoctrungbkhn@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường Cao đẳng Việt - HTrưởng khoa Khu 5, thị trấn Trới, Hoành B 5 Cựu sinh viên 45 Nhỏ hơn 10 triệu 5 3.33 5 5 3.33 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 5 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3

42 Đinh Văn Cương Nam 962309657 dinhvancuongse@gmail.comtLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôNissan Techno Việt NamNhân viên tầng 26 landmark 72 20 nhân viên Cựu sinh viên K57 Nhỏ hơn 10 triệu 3.33 3.33 3.33 5 1.67 3 4 2 2 1 3 4 4 5 2 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 1.67 3.33 5 1.67 0 3.33 3.33 3.33 0 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 4 4 3 0 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4

43 Khúc Trường An Nam 935724502 khuctruongan91@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôToyota Motor Vietnam Kỹ sư Cựu sinh viên K54 Từ 10 triệu đến 20 triệu 3.33 5 3.33 5 1.67 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 3.33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3.33 3.33 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 3 1 1 3 3 4 3 5 5 5 2 2 2 3 5

44 Trần Thế Hùng Nam 944904050 hungeinstein@gmail.comLĩnh vực khác Samsung Electro - Mechanic Viet NamQuản lý sản xuất Phổ Yên, Thái Nguyên 25 Cựu sinh viên K56 Từ 10 triệu đến 20 triệu 5 5 1.67 3.33 3.33 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 5 5 3.33 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

45 Lê Hải Đăng Nam dlh.hut2349@gmail.com Lĩnh vực khác Cựu sinh viên 52 Trên 20 triệu 3.33 3.33 5 1.67 1.67 2 3 3 2 2 3 4 5 3 3 5 5 3.33 5 3.33 5 1.67 5 5 5 3.33 1.67 5 5 5 1.67 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5

46 Nguyễn Văn Năng Nam 1666910787 nguyenvannang94@gmail.comLĩnh vực khác Fubon insurance Chuyên viên Số 6, Lê Thánh Tông, Hoàn Ki 3 Cựu sinh viên 57 Nhỏ hơn 10 triệu 3.33 5 5 3.33 3.33 3 3 3 4 1 4 5 5 5 4 5 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 1.67 5 3.33 1.67 1.67 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2

47 Nguyễn Đức Khánh Nam khanhnd.ice@gmail.com Trường đại học, viện nghiGhent University Research fellow Gent, Belgium 5 Cựu sinh viên 51 Trên 20 triệu 3.33 5 5 1.67 1.67 2 5 3 5 2 3 5 5 3 5 5 5 3.33 5 3.33 0 3.33 1.67 1.67 1.67 5 5 5 5 5 3.33 2 1 4 4 2 3 5 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 2 5 3 3 3 5 5

48 Trịnh Văn Duy Nam 1674651538 trinhvanduy0406@gmail.comLĩnh vực khác Công ty TNHH SEEV Nhân viên kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Thăng Long Cựu sinh viên K55 Nhỏ hơn 10 triệu 5 5 5 5 3.33 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3.33 3.33 5 5 5 5 5 3.33 5 5 5 5 5 5 5 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5

49 Đào Duy Sáng Nam 968369000 sangbk83@gmail.com Cơ quan quản lý nhà nướcTrung Tâm Đăng kiểm 99-04DĐăng kiểm viên Lâm Thao - Lương Tài - B 5 Cựu sinh viên 53 Từ 10 triệu đến 20 triệu 1.67 3.33 5 3.33 1.67 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 3.33 3.33 5 3.33 5 5 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 5 5 5 5 4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 5 5 2 5 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3

50 Đỗ Giao Tiến Nam 933357986 dogiaotien@gmail.com Cơ quan quản lý nhà nướcBộ Khoa học và Công nghChuyên viên 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, H 2 Cựu sinh viên Nhỏ hơn 10 triệu 3.33 5 3.33 3.33 3.33 2 3 2 3 1 3 4 3 4 2 3.33 5 5 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 5 3.33 3.33 1 1 2 1 2 1 4 3 2 3 2 3 1 3 2 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4

51 Ngô Văn Thanh Nam 919166119 ngovanthanh@utc.edu.vn Trường đại học, viện nghiTrường Đại học GTVT Giảng viên Số 3 Đường Cầu Giấy, Láng Th 20 Cựu sinh viên 43 Từ 10 triệu đến 20 triệu 5 5 5 3.33 3.33 2 3 4 4 2 4 5 5 5 4 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 5 5 5 5 1.67 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4

52 Nguyễn Thìn Quỳnh Nam thinquynh@utc.edu.vn Trường đại học, viện nghiên cứu Cựu sinh viên CH2014B Nhỏ hơn 10 triệu 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3.33 3.33 5 5 5 3.33 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

53 Tô Hoàng Tùng Nam 913027829 tungvr@gmail.com Cơ quan quản lý nhà nướcCục Đăng kiểm Việt NamĐăng kiểm viên chất lượng xe c18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam TNhiều (vài chục người) Cựu sinh viên 45 Từ 10 triệu đến 20 triệu 1.67 1.67 3.33 3.33 3.33 1 2 3 2 1 1 2 4 4 2 1.67 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 3.33 5 1.67 1.67 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 4 3 5 3 4 4 2 2

54 Quách Đại Hùng Nam 976568194 quachdaihung200294@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôCông ty TNHH Nisan Techno Viet NamNhân viên Nam Từ Liêm, Hà Nội >18 Cựu sinh viên 57 Nhỏ hơn 10 triệu 5 5 5 5 3.33 3 2 3 3 1 4 4 5 5 3 3.33 3.33 5 5 5 3.33 5 5 5 3.33 3.33 5 5 5 5 3.33 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

55 Nguyễn Tuấn Việt Nam 914973637 vietnt.vic@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tôKlueber Lubrication Representative 26/53 Đức Giang, Gia Lâm, H 0 Cựu sinh viên K45 Trên 20 triệu 1.67 3.33 3.33 1.67 1.67 3 3 3 3 3 0 3 4 3 3 3.33 1.67 5 3.33 1.67 3.33 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 1.67 1.67 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

56 Nguyễn Viết Bằng Nam 911471589 bangnv.ite@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tôKomatsu Kỹ sư 649 Kim mã, HN 1 Cựu sinh viên 54 Nhỏ hơn 10 triệu 1.67 1.67 1.67 3.33 1.67 2 2 5 5 0 2 2 3 3 2 3.33 1.67 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 5 1.67 1.67 1.67 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2

57 Phạm Tiến Phòng Nam 1667679718 phongite@gmail.com Lĩnh vực khác Nhà máy Nhựa đường NhChuyên viên kỹ thuật Kho dầu B-Tổng kho xăng dầu Nh 1 Cựu sinh viên 54 Nhỏ hơn 10 triệu 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 1 1 3 3 2 2 2 5 4 3 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 3.33 1.67 1 1 1 1 3 3 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 5 3 5 5 4 4 3 3

58 Lê Văn Nghị Nam 0913.364.371 nghi.levan68@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôõmí nghiệp sửa chữa ô tô Tây Mỗ - CN Cty CP Ford Thăng Long (ThanglongFordTaymo))Giám đốc Xí nghiệp Tổ dân phố Nhuệ Giang, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Li11 nhân sự Cựu sinh viên K38 Trên 20 triệu 5 5 5 3.33 5 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 5 1.67 1.67 5 5 5 1.67 5 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 2 5

59 Phạm Văn Thắng Nam 1636588955 phamthangdl2@gmail.comLĩnh vực khác Cựu sinh viên 57 1.67 3.33 5 5 3.33 2 3 3 3 1 4 4 5 5 3 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60 Trịnh Văn Ngân Nam 989772552 tngan1@ford.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tôFord Vietnam Giám Đốc Nhà máy Tứ Minh - Hải Dương 3 Cựu sinh viên 39 Trên 20 triệu 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3.33 5 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 3.33 1.67 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3

61 Phạm Ngọc Anh Nam 983600771 ngocanhcknn@gmail.comLĩnh vực khác Khoa Công nghệ ô tô trường Cao đẳng nghề cPhó Trưởng khoa Tam Hợp - Bình Xuyên - V 20 Cựu sinh viên K44 Nhỏ hơn 10 triệu 1.67 5 3.33 3.33 3.33 3 3 4 5 2 2 4 4 4 2 5 5 3.33 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 5 5 5 5 3.33 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4

62 Nguyễn Đăng Nam Nam 1634123157 dnnguyen3112@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tôCông ty cổ phần DaihatsuKỹ sư thiết kế Osaka - Nhật Bản 8 Cựu sinh viên k56 Trên 20 triệu 3.33 5 3.33 5 1.67 4 3 4 5 1 4 4 3 5 2 1.67 1.67 3.33 5 3.33 5 5 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 5 5 5 0 2 1 4 4 3 4 5 2 2 1 2 5 5 5 3 5 2 2 4 5 4 4 5 4 2 1 3 5

63 Nguyễn Đức Tiên Nam 989718191 ductien@cno.com.vn Lĩnh vực khác CNO VIET NAM Giám đốc Văn Quán-Hà Đông- Hà NChưa có Cựu sinh viên K47 Trên 20 triệu 1.67 1.67 3.33 1.67 1.67 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 1.67 3.33 1.67 1.67 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3

64 Quan Thế Vượng Nam 945239458 vuongdc1602@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tô Cựu sinh viên k46 Động cơ đốt trong 0 3.33 3.33 0 0 1 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3

65 Nguyễn Tường Vi Nam 989199280 nguyentuongvi1978@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường CĐ nghề Công nghiệp HNGiảng viên 131 Phố Thái Thịnh - Đống Đa - HN 8 Cựu sinh viên 41 Nhỏ hơn 10 triệu 1.67 3.33 5 5 1.67 2 3 4 2 2 2 4 4 3 2 3.33 5 1.67 1.67 3.33 1.67 3.33 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3

66 Nguyễn Trọng Hiệp Nam 1675635618 nguyentronghiep92@gmail.comLĩnh vực khác Công ty TNHH Toyo DenshiProduction Engineer Nhật Bản 1 Cựu sinh viên k55 Trên 20 triệu 0 3.33 3.33 3.33 1.67 3 3 2 1 0 3 4 4 1 1 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2

67 Đoàn Công Thành Nam 1699272766 dc.thanh93@gmail.com Lĩnh vực khác Công ty Nhiên Liệu Hàng Không ViNhân viên Phòng Kỹ thuậtSóc Sơn Nội Bài Hà Nội 0 Cựu sinh viên K56 Nhỏ hơn 10 triệu 1.67 3.33 3.33 1.67 1.67 2 3 3 3 2 2 5 3 2 3 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 3.33 5 3.33 5 5 5 3.33 3.33 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 5

68 Hồ Trọng Khoát Nam 964380577 lioat.na@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tôCông ty cổ phần lilama10 Giám sát Tố Hữu - Hà Nội 0 Cựu sinh viên K56 Nhỏ hơn 10 triệu 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 3 3 4 3 1 2 2 2 3 2 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 3.33 5 5 5 3.33 3.33 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4

69 Vũ Khắc thiện Nam 983411206 vukhacthien@gmail.com Lĩnh vực khác không Cựu sinh viên 47 Trên 20 triệu 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3.33 5 5 5 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

70 Nguyễn Thiều Quang Nam quangbkckdlk57@gmail.comLĩnh vực khác Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 1 4 4 4 4 3 3.33 3.33 5 3.33 5 5 5 3.33 5 3.33 5 3.33 5 5 3.33 1.67 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3

71 TRAN SY HAI Nam 982720217 SIHAI160395@GMAIL.COMTrường đại học, viện nghiDH BACH KHOA HN SINH VIEN so 1 -Dai Co Viet - HN 42 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

72 Nguyễn Văn Sơn Nam 969842505 darknight251995@gmail.comLĩnh vực khác Trường đại học Bách Khoa HSinh viên Trường đại học Bách Khoa Hkhông biết Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 5 5 5 3.33 3.33 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

73 nguyễn trung vương Nam 964383306 nguyendinhvuongbka2013@gmail.comTrường đại học, viện nghiđại học bách khoa hà nội sinh viên động cơ đốt trong k58 37 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

74 Truong Ngoc Thai Nam 1648186350 thaitnt43@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tô 40 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 1.67 1.67 0 3 4 2 2 1 3 3 2 2 1 3.33 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 5 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

75 nguyen xuan tiep Nam 1632044469 xuantiep.xt@gmail.com Liên doanh, doanh nghiệp Ô tô Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 1.67 3.33 3.33 5 3.33 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

76 Phan Duy Đức Nam 965389476 phanduyduc2203@gmail.comLĩnh vực khác Bộ môn Động cơ đốt trongSinh viên Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 5 5 5 3.33 2 2 4 3 1 3 3 4 5 3 3.33 5 3.33 3.33 3.33 5 5 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3

77 Dương Văn Chung Nam 1676313976 duongchung28081995@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường đại học Bách Khoa Hsinh viên Hà Nội 0 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 5 3.33 3.33 1.67 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2

78 Phạm Văn Tuyến Nam 1635574358 pvtuyenhust@gmail.com Trường đại học, viện nghiTrường Đại Học Bách Khoa HSinh Viên Trường Đại Học Bách Khoa H 40 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 5 3 2 3 2 5 5 5 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

79 Nguyễn Đình Hưng Nam 969706187 nguyendinhhung61196@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tô Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 5 3.33 5 5 3.33 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

80 Nguyễn Văn Tấn Nam 968813920 nvtan256@gmail.com Trường đại học, viện nghiĐHBKHN Sinh viên Lớp CKĐL-02 - k58 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 5 5 5 3.33 3.33 2 1 3 2 1 2 2 4 3 2 3.33 5 5 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 5 3.33 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

81 Đỗ Minh Sơn Nam 944369981 dominhson06061994@gmail.comTrường đại học, viện nghiên cứu Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

82 Nguyễn Văn Ngọc Nam 969865374 ngockylan1995@gmail.comTrường đại học, viện nghiĐHBK Hà Nội Sinh Viên Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội 42 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 5 5 5 5 5 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1.67 3.33 3.33 1.67 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 5 3.33 3.33 1.67 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

83 Nguyễn Văn Vương Nam 1698882604 nguyenvanvuong.tb95@gmail.comTrường đại học, viện nghiđại học bách khoa hà nội sinh viên số 1 đại cồ việt hà nội 42 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 5 3.33 3.33 1.67 4 4 3 4 1 4 5 3 4 2 3.33 5 5 5 5 5 5 3.33 3.33 5 3.33 3.33 5 5 3.33 1.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

84 Lê Quý Hùng Nam 986751802 lequyhungvb@gmail.comTrường đại học, viện nghiĐại Học Bách Khoa Hà NSinh Viên Số 1 Đại Cồ Việt Hà Nội 42 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 5 5 3.33 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

85 Nguyễn Sơn Tùng Nam 1665890507 nguyensontungbk57@gmail.comLiên doanh, doanh nghiệp Ô tô Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

86 Ngô Văn Tuyển Nam 1687457562 tuyencp95@gmail.com Trường đại học, viện nghiTrường đại học Bách Khoa HSinh viên số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nkhông Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 5 3.33 5 1.67 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3.33 3.33 5 3.33 5 5 5 3.33 5 3.33 5 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

87 Nguyễn Văn Thắng Nam thangbn1305@gmail.comTrường đại học, viện nghiên cứu Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 5 5 5 5 1.67 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 5 5 5 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

88 La Vạn Thắng Nam 987807729 vanthang12994@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường đại học Bách Khoa HSinh viên thực tập tốt nghiệpSố 1 - Đại Cồ Việt 3 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 3 3 4 5 1 3 3 5 3 3 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 1.67 5 5 5 1.67 1.67 3 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

89 Chu Văn Đạt Nam 1689754009 chudatbk101@gmail.com Trường đại học, viện nghiên cứu Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

90 Tăng Hùng Triều Nam 964340203 trieutanghung@gmail.comTrường đại học, viện nghiĐại Học Bách Khoa Hà NSinh viên Số 1 Đại Cồ Việt 1 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 5 5 1.67 3 3 2 3 0 3 3 4 4 2 3.33 0 3.33 1.67 5 5 3.33 3.33 5 5 5 1.67 5 3.33 5 1.67 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4

91 Hoàng Thị Hồng Minh Nữ 1674521916 hoanghongminh13@gmail.comTrường đại học, viện nghiViện Cơ khí Động Lực Sinh viên Trường đại học Bách khoa Hkhông rõ Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 2 2 2 2 0 3 3 3 3 2 3.33 3.33 1.67 0 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 3.33 3.33 0 2 3 2 2 2 3 5 2 3 3 3 3 2 2 3 1 4 4 2 1 1 3 5 1 3 2 3 2

92 Mai Đức Đạt Nam 1236567906 maiducdat26051996@gmail.comTrường đại học, viện nghiĐại học Bách Khoa Hà N Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3 3 2 3 0 4 4 4 4 4 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 3.33 3.33 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4

93 Bùi Duy Hưng Nam 1673498529 duyhung1996.exe@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường Đại Học Bách Khoa HSinh Viên  Viện Cơ Khí Động Lực, Trường Đại Học Bách Khoa HSinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 5 3.33 3.33 3.33 2 2 3 1 1 4 4 4 4 3 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 5 3.33 3.33 5 5 5 3.33 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3

94 Tống Đình Hoàng Nam 1654783228 hoangtongbkhn@gmail.comTrường đại học, viện nghiTrường Đại Học Bách Khoa HSinh viên Bộ môn Động cơ Đốt Trong 42 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

95 Lê Mạnh Tới Nam 1626173195 lemanhtoi21031995@gmail.comTrường đại học, viện nghiĐại học BKHN  Sinh Viên Bộ Môn ĐCĐT 42 Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

96 Đinh văn Hoi Nam 646558190 dinhhoi097@gmail.com Trường đại học, viện nghiên cứu Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 1.67 3.33 3.33 3.33 0 1 1 2 2 1 0 3 2 4 4 5 5 1.67 1.67 3.33 1.67 5 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 5 5 3.33 3.33 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 2 1 2 1 4 0 3 3 3 5

97 Bùi Huy Hoàng Nam 982008812 buihoang.hust@gmail.comTrường đại học, viện nghiĐại học BKHN Sinh Viên Bộ môn động cơ đốt trong Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 1.67 3.33 5 5 1.67 1 2 1 2 0 2 3 3 3 1 3.33 3.33 5 3.33 3.33 3.33 5 3.33 5 3.33 3.33 5 5 5 1.67 1.67 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

98 Bạch Văn Linh Nam cauutduylinh@gmail.com Trường đại học, viện nghiên cứu Sinh viên đang theo học tại Viện Cơ khí động lực -ĐHBKHN 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 3 2 2 3 0 2 3 3 4 1 5 5 3.33 1.67 5 5 3.33 5 5 5 1.67 5 5 5 5 3.33 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 0 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 2 5

Tổng 323.25 378.20 379.84 369.88 283.29 256.00 270.00 273.00 283.00 173.00 300.00 344.00 375.00 359.00 296.00 346.48 363.18 386.53 326.54 378.16 361.54 401.56 333.16 364.82 336.50 324.89 338.26 408.24 428.25 343.24 288.27 242.00 225.00 246.00 226.00 247.00 239.00 293.00 230.00 256.00 236.00 242.00 278.00 297.00 299.00 255.00 223.00 334.00 327.00 330.00 300.00 345.00 329.00 371.00 311.00 331.00 323.00 310.00 335.00

Điểm trung bình 3.30 3.86 3.88 3.77 2.89 2.61 2.76 2.79 2.89 1.77 3.06 3.51 3.83 3.66 3.02 3.54 3.71 3.94 3.33 3.86 3.69 4.10 3.40 3.72 3.43 3.32 3.45 4.17 4.37 3.50 2.94 2.47 2.30 2.51 2.31 2.52 2.44 2.99 2.35 2.61 2.41 2.47 2.84 3.03 3.05 2.60 2.28 3.41 3.34 3.37 3.06 3.52 3.36 3.79 3.17 3.38 3.30 3.16 3.42

d: Rất quan trọng 5

c: Khá quan trọng 3.33

b: Ít quan trọng 1.67

a: Không quan t rọng 0

Mức 0: Không biết  hoặc không có 0

Mức 1: Biết hoặc đã thấy 1

Mức 2: Có thể cùng tham gia th 2

Mức 3: Có thể hiểu và giải thích 3

Mức 4: Đã thực hành hoặc triển khai 4

Mức 5: Có thể hướng dẫn ng 5
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT 

1 Mô hình và chương trình đào tạo 

Mô hình và chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng từ các khóa nhập học năm 
2009 (K54) được đổi mới một cách cơ bản, toàn diện theo những chuẩn mực quốc tế, chú trọng tính thiết thực 
của nội dung chương trình và năng lực làm việc của người tốt nghiệp, đồng thời có tính mềm dẻo và tính liên 
thông cao, phát huy tối đa khả năng cá nhân của mỗi sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và 
nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội trong xu thế nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa.  

Các bậc học được cấu trúc lại theo mô hình 4-1-1 (Cử nhân-Kỹ sư-Thạc sĩ) kết hợp 4-2 (Cử nhân-Thạc sĩ), 
phù hợp với mô hình của các trường đại học trên thế giới.  

Cử nhân 
Kỹ thuật

Kỹ sư

1 năm

1-1,5 năm

2 năm

Tốt nghiệp PTTH

4 năm

5 năm

Thi tuyển ĐH

Cử nhân 
Khoa học/QTKD..

4 năm

Cử nhân 
Công nghệ

4 năm

2 năm
CT chuyển đổi

0,5 năm
1 năm

Thạc sĩ 
KH/KT/QTKD

 
Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm, định hướng cơ bản, đào tạo ngành rộng; trang bị cho 
người học những kiến thức khoa học-kỹ thuật nền tảng và năng lực nghề nghiệp cơ bản để có khả năng thích 
ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực ngành rộng được đào tạo. Khối lượng chương trình cử nhân 
tối thiểu 130 tín chỉ và tối đa 134 tín chỉ. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học 
tiếp lên chương trình kỹ sư (≈1 năm đối với các ngành kỹ thuật) hoặc thạc sĩ (≈2 năm). Chương trình cử nhân 
được chia làm 3 loại: 

 Chương trình Cử nhân kỹ thuật (Bachelor of Engineering, BEng), áp dụng cho các ngành thuộc khối kỹ 
thuật, đào tạo theo định hướng tính toán, thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm kỹ thuật, công nghệ. 
Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật của Trường ĐHBK Hà Nội được xét tuyển để học tiếp chương trình Kỹ 
sư cùng ngành rộng. 

 Chương trình Cử nhân khoa học (Bachelor of Science, BS)/Cử nhân quản trị kinh doanh (Bachelor of 
Business Administration, BBA) và các dạng tương đương khác, áp dụng cho các ngành khoa học, kinh tế, 
sư phạm, ngôn ngữ. Người tốt nghiệp Cử nhân khoa học (và các tên gọi tương đương khác) muốn học 
chương trình kỹ sư phải phải hoàn thành chương trình chuyển đổi theo quy định học văn bằng thứ hai. 

 Chương trình Cử nhân công nghệ (kỹ thuật) (Bachelor of Technology, BTech), áp dụng cho các ngành 
thuộc khối Công nghệ (kỹ thuật), đào tạo định hướng ứng dụng và vận hành hệ thống, thiết bị công nghệ. 
Cử nhân công nghệ muốn học tiếp chương trình Kỹ sư thuộc cùng lĩnh vực đào tạo phải hoàn thành 
chương trình chuyển đổi để đạt yêu cầu tương đương với chương trình Cử nhân kỹ thuật. 

Chương trình kỹ sư được thiết kế cho thời gian 5 năm (1 năm đối với người tốt nghiệp cử nhân), áp dụng cho 
các ngành kỹ thuật, định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngành hẹp (chuyên ngành), bổ sung cho người học 
những kiến thức kỹ thuật nâng cao và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu để có thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 
của thực tế công việc. Chương trình kỹ sư có khối lượng tối thiểu 156-164 tín chỉ đối với người học thẳng hoặc 
34-38 tín chỉ đối với người đã có bằng cử nhân cùng ngành học. Người tốt nghiệp kỹ sư cũng có thể học tiếp 
lên chương trình thạc sĩ (≈ 1-1,5 năm), trong trường hợp xuất sắc có thể được xét tuyển để làm thẳng nghiên 
cứu sinh. 



2 Cấu trúc chương trình khối kỹ thuật 

Cấu trúc chung cho khung chương trình các ngành kỹ thuật được thiết kế dựa trên các chuẩn mực quốc tế 
(ABET, CDIO), đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của các ngành, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, liên 
thông giữa các bậc học và ngành đào tạo.  

 

TTTN + ĐATN: 3+9 TC

Chuyên ngành: 22-26 TC
(12-16 bắt buộc + 8-10 tự chọn)

Cử nhân

Kỹ sư

∑ 130-134 TC

Toán và khoa học cơ bản: ≥ 32 TC
(26 chung khối ngành + 6 riêng từng ngành) 

Cơ sở và cốt lõi của ngành: 36 - 48 TC

Tiếng Anh 
TOEIC: 6 TC

ĐATN: 6 TC

Lý luận CT, 
Pháp luật ĐC 

12 TC

∑ 124-128 TC (Chứng chỉ CTCN)

Tự chọn ≥ 26 TC

TT kỹ 
thuật: 
2 TC

∑ 158-166 TC

 
 

2.1 Cấu trúc chương trình cử nhân 

TT Phần chương trình Số tín chỉ 
1 Giáo dục đại cương  ≥ 50 
1.1 Toán và khoa học cơ bản 

Bắt buộc toàn khối ngành 
Từng ngành bổ sung 

≥ 32 
26 
≥ 6 

1.2 Lý luận chính trị 10 
1.3 Pháp luật đại cương 2 
1.4 Giáo dục thể chất Chứng chỉ 
1.5 Giáo dục quốc phòng-an ninh Chứng chỉ 
1.6 Tiếng Anh 6 
2 Giáo dục chuyên nghiệp 80-84 
2.1 Cơ sở và cốt lõi ngành  36-48 
2.2 Tự chọn theo định hướng ≤ 18 
2.3 Tự chọn tự do ≥ 8 
2.4 Thực tập kỹ thuật 2 
2.5 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6 
 Tổng khối lượng chương trình  130-134 

 

2.2 Cấu trúc chương trình kỹ sư 

TT Phần chương trình Số tín chỉ 
1 Chương trình môn học cử nhân 

(bao gồm các mục 1.1-2.3 của 
chương trình cử nhân) 

124-128 

2 Chương trình chuyên ngành kỹ sư  34-38 
2.1 Chuyên ngành bắt buộc 12-18 
2.2 Chuyên ngành tự chọn 8-10 
2.3 Thực tập cuối khóa và đồ án tốt 

nghiệp kỹ sư 
12 



 Tổng khối lượng chương trình  158-166 

2.3 Chuẩn trình độ tiếng Anh 

Để có đủ năng lực học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, sinh viên ĐHBK Hà Nội phải đạt trình độ 
tiếng Anh tối thiểu tương đương 450 điểm theo chuẩn TOEIC trước khi được làm khóa luận hay đồ án tốt 
nghiệp. Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, Trường tổ chức các lớp tiếng Anh tương ứng với các trình độ 
khác nhau cho sinh viên lựa chọn (theo kết quả kiểm tra phân loại đầu khoá). Những sinh viên đã có chứng 
chỉ tiếng Anh tương đương 450 TOEIC sẽ được miễn học.  

Để sinh viên có kế hoạch học tập đạt yêu cầu chuẩn đầu ra này, Nhà trường quy định yêu cầu chuẩn trình độ 
tiếng Anh theo trình độ năm học của sinh viên như sau: 

 Sinh viên trình độ năm thứ hai: 300 điểm 
 Sinh viên trình độ năm thứ ba: 350 điểm 
 Sinh viên từ trình độ năm thứ tư: 400 điểm 
 Trước khi làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 450 điểm.  

Sinh viên không đạt yêu cầu chuẩn trình độ tiếng Anh theo từng học kỳ sẽ bị Nhà trường hạn chế đăng ký học 
tập chuyên môn xuống mức tối thiểu (12TC) để có thể bố trí thời gian học cải thiện trình độ tiếng Anh. 

3 Chương trình giáo dục đại cương 

3.1 Danh mục học phần học chung 

Chương trình đào tạo của tất cả các ngành kỹ thuật có yêu cầu chung về phần kiến thức giáo dục đại cương 
như sau (cột HK ghi học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn). 

Mã số Tên học phần Khối lượng HK 

MI1110 Giải tích I 4(3-2-0-8) 1 

MI1120 Giải tích II 3(2-2-0-6) 2 

MI1130 Giải tích III 3(2-2-0-6) 2 

MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) 1 

PH1110 Vật lý I 3(2-1-1-6) 1 

PH1120 Vật lý II 3(2-1-1-6) 2 

EM1010 Quản trị học đại cương 2(2-0-0-4) 2 

IT1110 Tin học đại cương 4(3-1-1-8) 3 

FL1100 Tiếng Anh PreTOEIC 3(0-6-0-6) 1 

FL1101 Tiếng Anh TOEIC I 3(0-6-0-6) 2 

SSH1110 
Những NL cơ bản của CN 
Mác-Lênin I 

2(2-1-0-4) 1 

SSH1120 
Những NL cơ bản của CN 
Mác-Lênin II 

3(3-0-0-6) 2 

SSH1050 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2-0-0-4) 3-4 

SSH1130 
Đường lối CM của Đảng 
CSVN 

3(3-0-0-6) 4-5 

SSH1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4) 1 

PE1010 Giáo dục thể chất A x(0-0-2-0) 1 

PE1020 Giáo dục thể chất B x(0-0-2-0) 2 

PE1030 Giáo dục thể chất C x(0-0-2-0) 3 

PE201x Giáo dục thể chất D x(0-0-2-0) 4 

PE202x Giáo dục thể chất E x(0-0-2-0) 5 



MIL1110 Đường lối QS của Đảng x(3-0-0-6) 1 

MIL1120 Công tác QP-AN x(3-0-0-6) 2 

MIL1130 
QS chung và kỹ chiến thuật 
bắn súng AK 

x(3-1-1-8) 3 

Lưu ý:  

 Chương trình Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo có cấp chứng chỉ riêng, không xét trong tổng khối lượng kiến thức cho một ngành đào tạo. Điểm 
từng học phần cũng không được tính trong tính điểm trung bình học tập của sinh viên, không tính trong 
điểm trung bình tốt nghiệp. 

 Hai học phần tiếng Anh được tính vào tổng khối lượng của chương trình toàn khóa, nhưng do đã có quy 
định riêng về chuẩn trình độ từng năm học và chuẩn trình độ đầu ra nên không dùng để tính điểm trung 
bình học tập, không tính trong điểm trung bình tốt nghiệp của sinh viên. 

3.2 Danh mục các học phần tự chọn 

Các học phần thuộc khối kiến thức Toán và khoa học cơ bản do ngành chọn bổ sung hoặc do sinh viên tự 
chọn để đảm bảo khối lượng tối thiểu 32 TC theo chuẩn ABET. 

 

Mã số Tên học phần Khối lượng 

MI2020 Xác suất thống kê 3(2-2-0-6) 
PH1130 Vật lý III 3(2-1-1-6) 
CH1010 Hóa đại cương 3(2-1-1-6) 
ME2015 Đồ họa kỹ thuật cơ bản 3(3-1-0-6) 
ME2040 Cơ học kỹ thuật 3(3-1-0-6) 

 

3.3 Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

MI1110 Giải tích I 

4(3-2-0-8) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm số một biến số và nhiều biến số. Trên cơ sở đó, sinh 
viên có thể học tiếp các học phần sau về Toán cũng như các môn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên nền 
tảng Toán học cơ bản cho các ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. 

MI1120 Giải tích II 

3(2-2-0-6) 

Học phần học trước: MI1110 (Giải tích I) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tích phân phụ  thuộc tham số, Tích phân bội hai và bội 
ba, Tích phân đường và mặt, Ứng dụng của phép tính vi phân vào hình học, Lý thuyết trường. Trên cơ sở đó, 
sinh viên có thể học tiếp các học phần sau về Toán cũng như các môn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên 
nền tảng Toán học cơ bản cho các ngành kỹ thuật và kinh tế. 

MI1130 Giải tích III 

3(2-2-0-6) 

Học phần học trước: MI1110 (Giải tích I) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Chuỗi số, Chuỗi hàm, Chuỗi lũy thừa, Chuỗi Fourier, cùng 
với những kiến thức cơ sở về Phương trình vi phân cấp một, Phương trình vi phân cấp hai và phần tối thiểu về 
Hệ phương trình vi phân cấp một. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể học tiếp các học phần sau về Toán cũng 
như các môn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên nền tảng Toán học cơ bản cho các ngành kỹ thuật, công 
nghệ và kinh tế. 



MI1140 Đại số  

4(3-2-0-8) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Lý thuyết ma trận, Định thức và Hệ phương trình tuyến 
tính theo quan điểm tư duy cấu trúc và những kiến thức tối thiểu về logic, Tập hợp, Ánh xạ, Trường số phức 
và các ý tưởng đơn giản về đường bậc hai, mặt bậc hai. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể học tiếp các học phần 
sau về Toán cũng như các môn học kỹ thuật khác, góp phần tạo nên nền tảng Toán học cơ bản cho các 
ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. 

MI2020  Xác suất thống kê 

3(2-2-0-6) 

Học phần học trước: MI1110 (Giải tích), MI1140 (Đại số). 

Mục tiêu:  Cung cấp cho học sinh những kiến thức về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất 
cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng (một và hai chiều); các khái niệm cơ bản 
của thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý các bài toán thống kê trong các mô hình ước 
lượng, kiểm định giải thiết và hồi quy tuyến tính. Trên cơ sở đó sinh viên có được một phương pháp tiếp cận 
với mô hình thực tế và có kiến thức cần thiết để đưa ra lời giải đúng cho các bài toán đó. 

Nội dung: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất, véc tơ ngẫu 
nhiên, lý thuyết ước lượng  thống kê, lý thuyết quyết định thống kê. 

PH1110 Vật lý I  

3(2-1-1-6) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương (cơ học, nhiệt học), làm cơ sở 
cho sinh viên học các môn kỹ thuật. 

Nội dung: Các đại lượng vật lý cơ bản và những quy luật liên quan như: Động lượng, các định lý và định luật 
về động lượng; mômen động lượng, các định lý và định luật về mômen động lượng; động năng, thế năng, 
định luật bảo toàn cơ năng. Vận dụng xét chuyển động quay vật rắn, dao động và sóng cơ. 

Thuyết động học phân tử sử dụng thống kê giải thích và tính các lượng: nhiệt độ, áp suất, nội năng (khí lý 
tưởng). Vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vào các quá trình chuyển trạng thái nhiệt. Xét 
chiều diễn biến của các quá trình nhiệt, nguyên lý tăng entrôpi. 

PH1120 Vật lý II  

3(2-1-1-6) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương (điện từ). 

Nội dung: Các loại trường: Điện trường, từ trường; các tính chất, các đại lượng đặc trưng (cường độ, điện thế, 
từ thông,..) và các định lý, định luật liên quan. Ảnh hưởng qua lại giữa trường và chất. Quan hệ giữa từ trường 
và điện trường, trường điện từ thống nhất. Vận dụng xét dao động và sóng điện từ. 

PH1130 Vật lý III  

3(2-1-1-6) 

Học phần học trước: PH1110 (Vật lý I), PH1120 (Vật lý II). 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương (quang học, vật lý lượng tử) làm 
cơ sở cho sinh viên học các môn kỹ thuật. 

Nội dung: Các tính chất của ánh sáng: Tính sóng (giao thoa, nhiễu xạ..), tính hạt (bức xạ nhiệt, Compton), sự 
phát xạ (tự nhiên, cảm ứng) và hấp thụ ánh sáng, laser. 

Vận dụng lưỡng tính sóng- hạt của electron (vi hạt) để xét năng lượng và quang phổ nguyên tử, trạng thái và 
nguyên lý Pauli, xét tính chất điện của các vật liệu (kim loại, bán dẫn), spin và các loại thống kê lượng tử. 

CH1010 Hóa học đại cương  

3(2-1-1-6)  



Mục tiêu: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nguyên tử, cấu tạo phân tử và liên kết hoá học tạo cho 
phương pháp luận đúng đắn trong tư duy học tập và chuẩn bị nghiên cứu sau này; cung cấp cho sinh viên 
những khái niệm, quy luật cơ bản của hóa học trong lĩnh vực nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học 
và dung dịch, tạo điều kiện để sinh viên có thể học tốt và biết vận dụng những kiến thức cơ bản về lý thuyết 
hóa học khi học các môn học khác, giải quyết các bài toán cụ thể trong nhiều lĩnh vực. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, phân tử và liên kết hoá học, 
thuyết Lewis, nắm được những nội dung của các phương pháp hoá học hiện đại: phương pháp liên kết hoá trị 
(phương pháp VB) và phương pháp obitan phân tử (phương pháp MO); Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ sở về sự tạo thành liên kết trong các phân tử phức; Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
các loại tinh thể (ion, nguyên tử, phân tử, kim loại); Nhiệt động hóa học: nghiên cứu sự biến đổi các đại lượng 
nhiệt động như ∆U, ∆H, ∆S, ∆G… của các quá trình hóa học hoặc các phản ứng hóa học, từ đó biết được 
chiều hướng của quá trình, điều kiện cân bằng của hệ hóa học; Ứng dụng các nguyên lý cơ bản của nhiệt 
động học vào nghiên cứu các phản ứng và cân bằng trong dung dịch: cân bằng axit – bazơ, cân bằng của 
chất điện ly và chất điện ly ít tan, cân bằng tạo phức…; Động hóa học: nghiên cứu tốc độ phản ứng và cơ chế 
phản ứng; Nghiên cứu quan hệ qua lại giữa phản ứng oxi hóa khử và dòng điện: pin ganvanic và điện phân; 
Sau mỗi phần học là phần bài tập bắt buộc để sinh viên nắm vững kiến thức đã học. 

ME2015 Đồ họa kỹ thuật cơ bản  

3(3-1-0-6) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của hình học chiếu (là nền tảng của vẽ kỹ thuật) và 
vẽ kỹ thuật cơ bản 

Nội dung: Phần Hình hoạ: phép chiếu, biểu diễn các đối tượng hình học, hình chiếu phụ và xác định hình thật; 
giao của các đối tượng; Phần Vẽ kỹ thuật cơ bản: các  tiêu chuẩn trong vẽ kỹ thuật, kỹ thuật vẽ phẳng, hình 
chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đô, đọc hiểu 2D sang 3D, vẽ các chi tiết ghép và mối ghép, vẽ lắp 
đơn giản. 

ME2040 Cơ học kỹ thuật 

3(3-1-0-6) 

Mục tiêu: Sinh viên nắm được kiến thức về xây dựng mô hình lực, lập phương trình cân bằng của hệ lực, hai 
bài toán cơ bản của động lực và các phương pháp cơ bản để giải chúng, phương trình chuyển động của máy. 

Nội dung: Phần 1. Tĩnh học: Xây dựng mô hình lực, thu gọn hệ lực phẳng, thành lập phương trình cân bằng 
của hệ lực phẳng tác dụng lên vật rắn và hệ vật rắn. Thu gọn hệ lực không gian. Phương trình cân bằng của 
hệ lực không gian.Trọng tâm vật rắn. Phần 2. Động học: Các đặc trưng động học của vật rắn và các điểm 
thuộc vật. Công thức tính vận tốc và gia tốc đối với chuyển động cơ bản của vật rắn. Tổng hợp chuyển động 
điểm, chuyển động vật. Phần 3. Động lực học: Động lực học chất điểm và cơ hệ. Các định luật Newton, các 
định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalămbe, phương pháp Tĩnh hình học - Động lực, phương trình 
chuyển động của máy. 

IT1110   Tin học đại cương  

4(3-1-1-8) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc và tổ chức máy tính, lập trình máy tính và 
cơ chế thực hiện chương trình, kỹ năng cơ bản để sử dụng máy tính hiệu quả trong học tập,  nghiên cứu và 
làm việc trong các ngành kỹ thuật, công nghệ. 

Nội dung: Tin học căn bản: Biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính. Hệ điều hành Linux. Lập 
trình bằng ngôn ngữ C: Tổng quan về ngôn ngữ C. Kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình trong C. Các 
kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ,  mảng và xâu trong C. Mảng. Cấu trúc. Tệp dữ liệu. 

EM1010  Quản trị học đại cương  

2(2-0-0-4) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và một phần kỹ năng về quản lý hoạt động của 
doanh nghiệp. 



Nội dung: Bản chất, nội dung và vai trò của quản lý doanh nghiệp; phương pháp thực hiện từng loại công việc 
và cán bộ quản lý doanh nghiệp. 

4 Quy trình đào tạo và thang điểm  

Trường ĐHBK Hà Nội áp dụng quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên được chủ động lập kế hoạch 
và đăng ký học tập, tích lũy từng phần kiến thức theo tiến độ phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân. 
Với sự hỗ trợ của cố vấn học tập, sinh viên chọn đăng ký môn học, lớp học thuận lợi nhất cho kế hoạch học 
tập của mình. Mọi quy trình thực hiện thuận lợi, dễ dàng qua mạng. Quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường 
có thể xem và tải về tại trang Web dtdh.hust.edu.vn. 

Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập chính 
thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần. 

 

Thang điểm 10 
(điểm thành phần) 

Thang điểm 4 

Điểm chữ Điểm số 

từ  9,5 đến   10 A+  4,0 

từ  8,5 đến   9,4 A  4,0 

từ  8,0  đến   8,4 B+  3,5  

từ  7,0  đến   7,9 B  3,0  

từ  6,5  đến   6,9 C+ 2,5 

từ  5,5  đến   6,4 C 2,0 

từ  5,0  đến   5,4  D+ 1,5 

từ  4,0  đến   4,9  D 1,0 

Dưới 4,0 F  0  

* Riêng TTTN và ĐATN: Điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt. 

5 Quy định về học ngành thứ hai 

Quy định về học ngành thứ hai đại học chính quy theo học chế tín chỉ cho phép sinh viên được tự do lựa chọn 
học thêm một ngành thứ hai theo chương trình song ngành hoặc song bằng. Toàn văn bản quy định có thể 
xem tại trang dtdh.hust.edu.vn. 

Đối với chương trình song ngành, người tốt nghiệp được cấp một bằng đại học ghi tên chung hai ngành, ví dụ 
Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không, Kỹ thuật Máy tính và Phần mềm, Kỹ thuật Điện tử và Máy tính, Kỹ thuật Hóa 
học và Sinh học,... Theo quy định, để nhận được một bằng song ngành sinh viên cần hoàn thành kiến thức 
cơ sở và cốt lõi của cả hai ngành, như vậy khối lượng kiến thức toàn khóa sẽ tăng thêm khoảng 24-32 tín chỉ 
so với chương trình đơn ngành, tương đương với 1-2 học kỳ. Hiện tại, Trường đưa ra một danh mục gồm 38 
chương trình song ngành để sinh viên lựa chọn. 

Trong khi các chương trình song ngành hạn chế về khả năng kết hợp ngành học và bằng tốt nghiệp, thì đối 
với các chương trình song bằng sinh viên có thể lựa chọn học thêm một ngành bất kỳ thuộc khoa, viện khác 
để khi tốt nghiệp được cấp hai bằng cử nhân, hai bằng kỹ sư, hoặc một bằng cử nhân và một bằng kỹ sư. 
Theo quy định, khối lượng kiến thức toàn khóa của các chương trình song bằng sẽ tăng thêm khoảng 54-64 
tín chỉ so với thông thường, tương đương với 3-4 học kỳ. Ví dụ, sinh viên các ngành kỹ thuật có thể học để lấy 
thêm bằng cử nhân của một ngành thuộc khoa kinh tế, quản lý với khối lượng kiến thức tăng thêm là 55 tín 
chỉ. Một ưu điểm của quy trình đào tạo theo tín chỉ là sinh viên có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ của 
ngành thứ hai ngay từ năm thứ hai theo kế hoạch của bản thân (có thể học thêm cả học kỳ hè), qua đó những 
sinh viên học tốt có thể rút ngắn đáng kể thời gian học toàn khóa. 

Cấu trúc các chương trình song ngành và song bằng được quy định cụ thể trong bảng dưới đây. 

 

http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/1327/1/


Chương trình 
Khối kiến thức 

Song 
ngành 

Song 
bằng 

NGÀNH 1 

Giáo dục đại cương CN, KS CN, KS 

Cơ sở và cốt lõi ngành CN, KS CN, KS 

Tự chọn định hướng 
Tự chọn bắt buộc 

- CN, KS 

Chuyên ngành bắt buộc KS KS 

Chuyên ngành tự chọn - - 

Tự chọn tự do - - 

Thực tập kỹ thuật  
Thực tập tốt nghiệp 

CN, KS CN, KS 

Đồ án/khoá luận TN CN, KS CN, KS 

NGÀNH 2 

Giáo dục đại cương (CN, KS) CN, KS 

Cơ sở và cốt lõi ngành CN, KS CN, KS 

Tự chọn định hướng 
Tự chọn bắt buộc  

- - 

Chuyên ngành bắt buộc KS KS 

Chuyên ngành tự chọn - - 

Tự chọn tự do - - 

Thực tập kỹ thuật  
Thực tập tốt nghiệp 

- - 

Đồ án/khóa luận TN - CN, KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
ĐỘNG LỰC 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Cơ khí  

Mã ngành: 52520103 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật Cơ khí 

 

 

1 Mục tiêu chương trình 
Mục tiêu của Chương trình cử nhân Kỹ thuật Cơ khí Động lực là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
rộng của ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực;  

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp và có thể học 
tiếp các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước; 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế; 

(4) Năng lực phát triển sản phẩm và giải pháp kỹ thuật Cơ khí Động lực trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi 
trường. 

(5) Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 
Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí Động lực của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
Cơ khí Động lực: 

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống và sản 
phẩm kỹ thuật; 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật cơ học, cơ học máy, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật nhiệt, vẽ kỹ 
thuật và CAD để nghiên cứu, thiết kế và phân tích các hệ thống, thiết bị cơ khí, động cơ, ô tô, máy 
và tự động thủy;   

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật động lực, truyền động cơ khí, truyền động thủy lực kết hợp khả 
năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp 
hệ thống và sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô, máy và tự động thủy khí; 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật; 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức; 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình; 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm  

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời  

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành 



3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, 
sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện  

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC 450  

4. Năng lực phát triển sản phẩm và giải pháp kỹ thuật Cơ khí Động lực trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi 
trường: 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi 
trường trong thế giới toàn cầu hóa  

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án  

4.3 Năng lực tham gia thiết kế sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô, máy 
và tự động thủy  

4.4 Năng lực tham gia chế tạo sản phẩm và triển khai giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, 
ô tô, máy và tự động thủy khí  

4.5 Năng lực vận hành và khai thác các quá trình, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, 
động cơ, ô tô, máy và tự động thủy khí  

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy 
định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 Nội dung chương trình 

3.1 Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH 
KHỐI LƯỢNG (Tín 

chỉ, TC) 
GHI CHÚ 

1 Giáo dục đại cương  51  

1.1 Toán và khoa học cơ bản 33 26 chung khối ngành kỹ thuật 

1.2 Lý luận chính trị 10 Theo chương trình quy định chung 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1.3 Pháp luật đại cương 2 

1.4 Giáo dục thể chất (5) 

1.5 Giáo dục quốc phòng-an ninh (10 TC hay 165 tiết) 

1.6 Tiếng Anh 6 TC Chuẩn đầu ra 450 TOEIC 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 83  

2.1 Cơ sở và cốt lõi của ngành  49 Trong đó 2 TC đồ án 

2.2 Tự chọn theo định hướng 18  

2.3 Tự chọn tự do 8 Chọn trong danh mục học phần tự 
chọn do viện phê duyệt 

2.4 Thực tập kỹ thuật 2 Đăng ký thực hiện 4 tuần trong thời 
gian hè từ trình độ năm thứ 3  

2.5 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6 Thực hiện khi chỉ còn thiếu không 
quá 10 TC tự chọn 

 Tổng khối lượng chương trình  134  

 

 



3.2 Danh mục học phần của chương trình đào tạo 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 
KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Bổ sung toán và khoa học cơ bản 7 TC             

1 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I 3(3-1-0-6)   3          

2 PH1131 Vật lý III 2(2-0-1-4)   2      

3 CH1011 Hóa đại cương 2(2-1-0-4)    2         

  Cơ sở và cốt lõi ngành 49 TC             

4 TE2000 Nhập môn kỹ thuật Cơ khí động lực 2(1-0-3-4)   2          

5 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II 3(3-1-0-6)    3     

6 ME2142 Cơ học kỹ thuật 4(3-2-0-8)   4         

7 ME3191 Sức bền vật liệu 3(3-1-0-6)    3        

8 ME3060 Nguyên lý máy 3(3-0-1-6)    3        

9 EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-1-0-4)   2         

10 HE2010 Kỹ thuật nhiệt 3(3-1-0-6)    3     

11 ET2010 Kỹ thuật điện tử 3(3-0-1-6)      3   

12 MSE3210 Vật liệu kim loại 2(2-0-1-4)    2        

13 ME3110 Vật liệu chất dẻo và composite 2(2-0-1-4)      2      

14 ME3090 Chi tiết máy 3(3-0-1-6)     3      

15 ME3230 Dung sai và kỹ thuật đo  2(2-1-0-4)     2       

16 ME3171 Công nghệ chế tạo máy 3(3-0-0-6)      3      

17 ME3130 Đồ án chi tiết máy 2(0-0-4-4)      2     

18 TE3601 Kỹ thuật thủy khí 3(2-1-1-6)     3     

19 TE3010 Động cơ đốt trong 3(3-0-1-6)     3      

20 TE3400 Máy thủy khí 3(3-0-1-6)     3      

21 TE3200 Kết cấu ô tô 3(3-1-0-6)     3      

Tự chọn theo định hướng động cơ đốt trong 18 TC           

22 TE3020 Lý thuyết ĐCĐT I 3(3-1-0-6)      3      

23 TE3030 Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải 3(3-1-0-6)      3   

24 TE3040 HT nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT 3(3-1-0-6)      3   

25 TE4010 Thí nghiệm ĐCĐT 3(3-0-1-6)       3  

26 TE4200 Hệ thống điện, điện tử  ô tô 3(3-1-0-6)       3  

27 TE4020 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ĐCĐT 3(3-0-1-6)       3  

Tự chọn theo định hướng ô tô 18 TC           

28 TE3021 Lý thuyết động cơ ô tô 3(3-1-0-6)      3    

29 TE3210 Lý thuyết ô tô  3(3-1-0-6)      3   

30 TE3220 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 4(3-1-1-8)       4  

31 TE4200 Điện, điện tử ô tô 3(3-1-0-6)      3   

32 TE4210 Thiết kế tính toán ô tô  3(3-1-0-6)       3  

33 TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô 2(2-0-0-4)       2  

Tự chọn theo định hướng máy và tự động thủy khí 18 TC         

34 TE3410 Lý thuyết cánh I 2(2-1-0-4)      2   



TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 
KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35 TE3420 Bơm quạt cánh dẫn I 2(2-0-1-4)        2      

36 TE3430 Tua bin nước I 2(2-1-0-4)        2      

37 TE4440 Truyền động thủy động 3(3-1-0-6)           3    

38 TE4450 LT ĐC tự động bằng các CCTK 3(3-1-0-6)       3  

39 TE3460 Máy thủy lực thể tích 2(2-1-0-4)         2     

40 TE4470 Truyền động thủy lực thể tích 2(2-1-0-4)           2    

41 TE4471 Truyền động và tự động khí nén 2(2-0-1-4)           2    

Thực tập và đồ án tốt nghiệp 8 TC         

42 TE4000 Thực tập kỹ thuật 2(0-0-6-4)       2  

43 TE4990 Đồ án tốt nghiệp 6(0-0-12-12)        6 

  Tự chọn tự do 8 TC       3 5 

CỘNG 90 TC  0 0 13  16   17  19 14  11  

 

Danh mục học phần tự chọn tự do khuyến cáo 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN KHỐI LƯỢNG 

1 
ME4438 Đồ họa kỹ thuật III ( AutoCAD 3D và 

vẽ kỹ thuật nâng cao)  2(2-1-0-4) 

2 ME4244 Công nghệ hàn  2(2-0-1-4) 

3 ME4436 CAD nâng cao  2(2-1-0-4) 

4 ME4322 Công nghệ gia công áp lực 2(2-0-1-4) 

5 EE3109 Điện tử tương tự và điện tử số 2(2-1-0-4) 

6 ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2(2-1-0-4) 

7 EM3100 Kinh tế học vi mô 3(3-1-0-6) 

8 EM4417 Quản trị sản xuất (3+1BTL) 4(3-2-0-8) 

9 EM3210 Marketing cơ bản 3(3-0-0-6) 
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4 Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

ME2011   Đồ họa kỹ thuật I (hình họa và vẽ kỹ 
thuật cơ bản) 

3(3-1-0-6)  

Học phần học trước: - 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh  viên những kiến thức 
và kỹ năng nhằm: 

 Giải quyết các bài toán hình học trong không 
gian ba chiều ngay trên các hình biểu diễn 
phẳng bằng các thao tác thuần tuý hình học dựa 
trên thước thẳng và compa, đặc biệt chú trọng 
các bài toán v ề xác định giao, hình thật, khoảng 
cách, góc. 

 Biểu diễn phẳng một vật thể  trên bản vẽ kỹ 
thuật và Đọc hiểu bản vẽ phẳng: phân tích  2D 
sang 3D. 

Nội dung:  

Phần Hình họa: (21 tiết) 

 Phép chiếu và hình biểu diễn phẳng (dùng  
phương pháp các hình chiếu thẳng góc) của: 
điểm , đường , mặt. Vấn đề liên thuộc và thấy 
khuất. 

 Biến đổi hình chiếu và các bài toán v ề lượng.  
 Kỹ thuật vẽ giao tuyến. 
 Bài tập lớn bao gồm 03 phần: Biểu diễn, Biến 

đổi hình chiếu, Giao  

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bài tập 
lớn cho sinh viên. 

Phần Vẽ kỹ thuật cơ bản (24 tiết) 

 Các tiêu chuẩn trong vẽ kỹ thuật.  
 Các hình biểu diễn trong vẽ kỹ thuật: hình chiếu 

cơ bản, hình chiếu phụ, hình cắt, mặt cắt, hình 
chiếu trục đo, hình trích. Ghi kích thước hình học 
cho vật thể. 

 Phân tích, đọc hiểu bản vẽ phẳng, vật thể xuyên. 
 Nhập môn AutoCAD 
 Hệ thống bài tập bao gồm 08 bản vẽ A3 

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bản vẽ 
cho sinh viên. 

ME2012     Đồ họa kỹ thuật II (Vẽ công nghiệp  và 

CAD 2D)   

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2011 hoặc ME2015 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh  viên những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản nhằm: Biểu diễn phẳng một thiết 
bị, máy trong công nghiệp  trên bản vẽ kỹ thuật (tạo 
bản vẽ lắp) bằng cả hai phương pháp: truyền thống 

và dùng CAD. Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi 
tiết. 

Nội dung:  

 Biểu diễn các chi tiết ghép và mối ghép. 
 Biểu diễn các chi tiết truyền động và các bộ 

truyền động. 
 Tạo bản vẽ lắp đơn giản. 
 Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết. 
 AutoCAD 2D 
 Bài tập lớn  bao gồm 01 bản vẽ lắp khổ A1 bằng 

tay và 01 bằng CAD; 06 bản vẽ tách chi tiết 

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bài tập 
lớn cho sinh viên. 

TE2000 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 
động lực 

2(1-0-3-4) 

Điều kiện học phần: không 

Mục tiêu: Nhập môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
động lực là học phần bắt buộc đầu tiên thuộc khối 
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp nhằm: 

 Tạo môi trường thực hành và điều kiện học trải 
nghiệm để sinh viện nhận thức sâu hơn về đặc 
điểm của ngành nghề và yêu cầu công việc sau 
này, tự khám phá kiến thức thông qua thực hành, 
đồng thời rèn luyện một số kỹ năng tay nghề tối 
thiểu (thay cho môn thực tập nhận thức/thực tập 
xưởng trước kia) 

 Giúp sinh viên nhận thức rõ sự cần thiết và mối 
liên hệ giữa các môn toán, khoa học cơ bản và 
các môn kỹ thuật, từ đó tạo cho sinh viên hứng 
thú học tập các môn toán và khoa học cơ bản. 

 Giúp sinh viên bước đầu học phương pháp giải 
quyết bài toán thực tiễn, phát triển kỹ năng 
chuyên nghiệp và kỹ năng xã hội, tạo điều kiện 
cho sinh viên học phương pháp lập nhóm và làm 
việc theo nhóm 

 Giúp sinh viên có được sự say mê cùng sự tự tin 
cần thiết trong học tập và trong con đường nghề 
nghiệp sau này. 

Nội dung:  Các chuyên đề: giới thiệu ngành nghề, 
giới thiệu chương trình đào tạo, kỹ năng viết báo 
cáo, trình bày, làm việc nhóm… Thực hiện đề tài 
theo nhóm (3 - 10 SV/nhóm): Tham quan các cơ sở 
sản xuất và dịch vụ kỹ thuật, tìm hiểu quy trình công 
nghệ sản xuất và sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật các 
sản phẩm thuộc khối cơ khí động lực, báo cáo viết 
và bảo vệ kết quả thực hiện đề tài. 

ET2010     Kỹ thuật điện tử 

3(3-0-1-6) 



Học phần học trước:  

Nội dung: Cung cấp kái niệm cơ bản về các phần tử 
bán dẫn và ứng dụng (đi-ốt, BJT, FET…), các mạch 
khuesch đại thuật toán, các mạchtaoj dao động. 
Phần Kỹ thuật xung số sẽ cung cấp khái niệm về 
các mạch tạo xung cơ bản, các mạch logic, các 
phương pháp tối ưu hóa và biểu diễn hàm logic. 

ME2142   Cơ học kỹ thuật  

4(3-2-0-8)  

Học phần học trước:  MI1130, MI1140, PH1120 

Cơ học kỹ thuật là môn học cơ sở trong chương 
trình đào tạo sinh viên đại học kỹ thuật. Nội dung 
chủ yếu của môn học là các quy luật về chuyển 
động và cân bằng của các vật rắn. Môn học này 
gồm ba phần: Tĩnh học vật rắn, Động học vật rắn, 
Động lực học vật rắn. 

ME3191 Sức bền vật liệu  

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2040/ME2140/ME2142 

Các kiến thức cơ bản; thanh chịu kéo; nén; uốn; 
xoắn; thanh chịu lực phức tạp; tính toán ổn định; 
tính chuyển vị; giải siêu tĩnh bằng  phương pháp lực; 
tính toán tải trọng động; tính toán ống dày; tính độ 
bền khi ứng suất thay đổi. 

ME3110   Vật liệu chất dẻo và composite 

2(2-0-1 -4)   

Học phần học trước:  

Giới thiệu khái quát về vật liệu Polyme, giới thiệu 
tính chất cơ bản của chất dẻo, các loại vật liệu chất 
dẻo, các loại vật liệu Compozit, các loại vật liệu cao 
su, các phương pháp công nghệ gia công. 

MSE3210 Vật liệu kim loại 

2(2-0-1-4) 

Học phần học trước:  

Giới thiệu cấu trúc tinh thể của vật liệu kim loại, quá 
trình hình thành và biến đổi pha, cấu trúc, các tính 
chất cơ, lý hoá của vật liệu, các phương pháp xử lý 
nhiệt và bề mặt vật liệu kim loại nhằm tạo ra cơ tính 
cần thiết cho gia công hoặc làm việc, các nhóm vật 
liệu kim loại được sử dụng phổ biến trong công 
nghiệp và trong đời sống như vật liệu trên cơ sở 
thép, gang, hợp kim không sắt (hợp kim màu). 

ME3060     Nguyên lý máy  

3(3-0-1-6)  

Học phần học trước: ME2140/ME2142/ME2040 

Mục tiêu: Giới thiệu các định nghĩa và các khái niệm 
cơ bản, cấu trúc cơ cấu, cách hình thành và cấu tạo 
của cơ cấu. Cách phân tích và tổng hợp động học, 
lực học và động lực học của các cơ cấu và máy 
thông dụng, phương pháp tổng hợp một số cơ cấu. 
 Nội dung: Cấu trúc cơ cấu. Phân tích động học, lực 
học và động lực học cơ cấu. Chuyển động thực của 
máy. Cơ cấu cam. Cơ cấu bánh răng và hệ thống 
bánh răng. Tổng hợp cơ cấu phẳng. 

ME3090   Chi tiết máy  

3(3-0-1-6)  

Học phần học trước: ME3040/ME3190/ME3191/ME3041= 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về nguyên lý làm việc, cấu tạo và phương pháp 
tính toán thiết kế các chi tiết máy và máy thông 
dụng. Rèn luyện khả năng phân tích hệ thống 
truyền động cơ khí trong các máy thông dụng và áp 
dụng các kiến thức đã học trong vấn đề thiết kế 
máy. 
Nội dung:  Các vấn đề cơ bản trong tính toán thiết 
kế chi tiết máy: tải trọng, ứng suất, chỉ tiêu về khả 
năng làm việc, độ bền mỏi... Các chi tiết máy ghép 
và nối trục. Các bộ truyền thông dụng trong truyền 
động cơ khí: bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít. 
Trục, ổ trượt và ổ lăn. 

ME3130 Đồ án chi tiết máy 

2(0-0-4-4) 

Học phần học trước:  

(ME3191/ME3050),(ME3090/ME3220))/ME3191/ME3061 

Mục tiêu: Hệ thống hóa và tổng hợp kiến thức của 
các môn khoa học cơ bản và các môn kỹ thuật cơ 
sở nhằm ứng dụng giải quyết các vấn đề liên quan 
đến phân tích, thiết kế máy và các chi tiết máy.  
Trang bị cho người học những kiến thức thực tế về 
nguyên lý làm việc, cấu tạo và  phương pháp tính 
toán thiết kế tổng thể máy và các chi tiết máy, cũng 
như rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và lập hồ 
sơ kỹ thuật. 

Nội dung:  Phân tích hệ thống truyền động, trên cơ 
sở đó tính toán các thông số động học cần thiết cho 
một máy cụ thể. Tính toán thiết kế các bộ truyền 
thành phần trong hệ thống truyền động. Tính toán 
thiết kế các chi tiết đỡ và nối. Tính toán thiết kế vỏ 
hộp và các chi tiết phụ khác. Lập hồ sơ thiết kế 
(thuyết minh, bản vẽ)... của máy 

ME3171  Công nghệ chế tạo máy 

3(3-0-0-6) 

Học phần học trước: ME3230 



Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về công nghệ chế tạo máy, biêt lập qui trình 
công nghệ chế tạo các loại chi tiết, biết lập qui trình 
công nghệ lắp ráp sản phẩm. 

Nội dung: Nội dung của học phần gồm các phần 
chính sau đây: những khái niệm cơ bản, chất lượng 
bề mặt gia công, độ chính xác gia công, chuẩn, 
lượng dư gia công, tính công nghệ trong kết cấu, 
chọn phôi và các phương pháp chế tạo phôi, các 
phương pháp gia công cắt gọt, phương pháp thiết 
kế qui trình công nghệ cơ khí, qui trình công nghệ 
chế tạo các chi tiết điển hình, qui trình công nghệ 

chế tạo bánh răng, công nghệ lắp ráp. 

TE 3601 Kỹ thuật Thủy khí 

3(2-1-1-6) 

Học phần học trước: MI1130,MI1120,PH1120;  

Mục tiêu:  Giúp sinh viên nắm vững các qui luật cân 
bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh và các hình thái 
chuyển động cơ học của nó. Đồng thời nghiên cứu 
ứng dụng các qui luật đó để giải quyết các bài toán 
đặt ra trong thực tế. Kỹ thuật thủy khí là cơ sở để 
nghiên cứu các môn máy thủy lực, truyền động thủy 
khí, tự động hóa, bôi trơn… Đặc biệt các ngành liên 
quan đến Hàng không, Tàu thủy, Cơ khí, Luyện 
kim, Tự động hóa …môn kỹ thuật thủy khí đóng vai 
trò rất quan trọng. 

Nội dung:  Các qui luật tĩnh học, động học, động lực 
học của chất lỏng, các trạng thái dòng chảy, các 
phương trình và các nguyên lý cơ bản. Ứng dụng 
các các phương trình và nguyên lý đó để giải quyết 
các bài toán kỹ thuật trong thực tế. 

TE3010       Động cơ đốt trong 

3(3-0-1-6) 

Học phần học trước: 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng diễn giải được 
những khái niệm cơ bản về nguyên lý làm việc và 
kết cấu của động cơ đốt trong. Hơn nữa, sinh viên 
có khả năng phân tích kết cấu và nguyên lý cơ bản 
của các chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống trên động 
cơ đốt trong. Đây là những kiến thức cơ sở cho việc 
vận hành, sử dụng nguồn động lực động cơ đốt 
trong trên thực tế.  

Nội dung: Trình bày những kiến thức cơ bản về 
nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ, 2 kỳ, động cơ 
tăng áp, kết cấu thân máy và nắp máy, cơ cấu trục 
trục khuỷu thanh truyền, nguyên lý làm việc và kết 
cấu của các hệ thống (nhiên liệu, pha phối khí, bôi 
trơn, làm mát, đánh lửa, khởi động và xử lý khí thải) 
của động cơ đốt trong. 

TE 3400  Máy thủy khí 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2012 

Học phần song hành: TE3601 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm nguyên lý hoạt đông 
của các máy thủy lực, cấu tạo của các máy thủy lực 
quan trọng như tua bin nước, máy bơm các loại bao 
gồm máy thủy lực cánh dẫn và máy thủy lực thể 
tích. Sơ đồ nguyên lý của các hệ truyền động thủy 
lực. Các hệ phương trình động học, động lực học cơ 
bản của các máy thủy lực và các hệ thồng truyền 
động thủy lực đơn giản. Phương pháp lựa chọn các 
loại máy thủy lực cho các nhu cầu ứng dụng khác 
nhau trong ngành cơ khí động lực cũng như một số 
ngành khác 

Nội dung: Tổng quan về nguyên lý trao đổi năng 
lượng của máy thủy lực phân biệt cho hai nhóm là 
máy thủy lực cánh dẫn và máy thủy lực thể tích lĩnh 
vực ứng dụng. Các hệ truyền động hình thành từ 
việc tích hợp các loại máy thủy lực và các phần tử 
thủy lực. Nguyên lý cấu tạo của máy thủy lực cánh 
dẫn phương thức trao đổi năng lượng của tua bin và 
bơm các phương trình động học động lực học của 
loại máy này các ứng dụng của chúng trong các 
ngành kinh tế. Nguyên lý cấu tạo của máy thủy lực 
thể tích các phương trình động học và động lực học 
mô tả máy thẻ tích hoạt động theo nguyên lý bơm 
và động cơ thủy lực, các ứng dụng của nó trong 
công nghiệp. Các hệ truyền động cơ bản ưu ngược 
điểm và phạm vi ứng dụng của từng hệ truyền động 
một vài ví dụ về ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí động 
lực trong ô tô, máy bay, tàu thủy... 

TE3020       Lý thuyết ĐCĐT I 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: HE2010 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng diễn giải được 
những kiến thức cơ bản về chu trình công tác của 
động cơ đốt trong (4 quá trình: nạp, nén, cháy & 
giãn nở, và thải), các kiến thức về chu trình nhiệt lý 
tưởng, môi chất công tác, diễn biến thực tế các quá 
trình diễn ra trong động cơ đốt trong, cũng như có 
khả năng phân tích và đánh giá các thông số kinh 
tế, kỹ thuật của động cơ đốt trong.  

Nội dung: Trình bày khái quát về chu trình công tác 
của động cơ đốt trong, chu trình nhiệt lý tưởng, môi 
chất công tác, chu trình thực tế, và các thông số 
kinh tế, kỹ thuật của động cơ đốt trong. 

TE3030       Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải 

3(3-0-1-6) 



Học phần học trước: TE3010 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng diễn giải được 
những kiến thức cơ bản về nhiên liệu (xăng, diesel 
và một số loại nhiên liệu thay thế), dầu mỡ bôi trơn 
sử dụng cho động cơ đốt trong, vấn đề ô nhiễm và 
phương pháp đánh giá và kiểm soát phát thải độc 
hại.  

Nội dung: Trình bày những kiến thức cơ bản về 
nhiên liệu xăng, diesel và một số loại nhiên liệu 
thay thế; dầu mỡ bôi trơn; ô nhiễm môi trường và 
phương pháp xác định mức độ ô nhiễm do khí thải 
của động cơ đốt trong gây ra, các giải pháp làm 
giảm nồng độ các chất độc hại trong khí thải động 
cơ. 

TE3040       HT nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT   

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3010 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng phân tích cấu tạo, 
nguyên lý hoạt động, kiểm tra điều chỉnh, và tính 
toán, thiết kế hệ thống nhiên liệu và điều chỉnh tốc 
độ động cơ xăng và động cơ diesel. 

Nội dung: Chương trình bao gồm những kiến thức 
về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, kiểm tra điều 
chỉnh, và tính đối với hệ thống nhiên liệu động cơ 
xăng, động cơ diesel cũng như bộ điều tốc của 
động cơ diesel. 

TE4010       Thí nghiệm ĐCĐT 

3(3-0-1-6) 

Học phần học trước: TE3010,TE3020,TE3040 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng diễn giải được 
những kiến thức cơ bản về các phương pháp đo và 
nguyên lý, kết cấu các thiết bị đo dùng cho động cơ 
đốt trong; đồng thời sinh viên cũng được trang bị 
những kiến thức thực tế trong việc vận hành băng 
thử và tổ chức các thí nghiệm. 

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức về các phương pháp đo, nguyên lý và kết 
cấu các thiết bị đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ vòng 
quay, mô men và lưu lượng không khí nạp, thải của 
động cơ đốt trong, quan sát chụp ảnh quá trình 
cháy, đo thành phần khí thải của động cơ, thiết bị 
chỉ thị trong thí nghiệm động cơ. 

TE4020     Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ĐCĐT 

3(3-0-1-6) 

Học phần học trước: TE3010,TE3020,TE3040 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng phân tích đánh giá 
các hư hỏng, và kiểm tra sửa chữa, điều chỉnh các 
chi tiết, các bộ phận của động cơ đốt trong. Phương 

pháp chẩn đoán kỹ thuật không tháo máy đối với 
động cơ xuất xưởng và động cơ đang lưu hành. Kết 
hợp với các đợt thực hành, sinh viên được rèn luyện 
về kỹ năng sửa chữa, kiểm tra, điều chỉnh, chẩn 
đoán tình trạng động cơ trong quá trình làm việc để 
có thể vận dụng vào thực tế công tác sau này. 

Nội dung: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về hư 
hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa, điều chỉnh 
các chi tiết, các bộ phận của động cơ đốt trong. 
Phương pháp chẩn đoán kỹ thuật không tháo máy 
đối với động cơ. Các kiến thức thực hành phát triển 
kỹ năng. 

TE3200 Kết cấu ô tô  

3(3-1-0-6)  

Học phần học trước: ME2012 

Mục tiêu:  

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể trình 
bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phân tích 
kết cấu của các hệ thống, cụm, chi tiết của các loại 
ô tô; có thể phân tích, đánh giá các hệ thống của ô 
tô và toàn bộ ô tô; có được cơ sở cho các học phần 
tiếp theo trong chương trình đào tạo theo định 
hướng kỹ thuật ô tô như Lý thuyết ô tô, Động lực 
học ô tô, Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, 
Thiết kế tính toán ô tô, Hệ thống điện ô tô, Cơ điện 
tử ô tô… 

Nội dung: Lịch sử và các yêu cầu phát triển, cấu 
trúc chung của ô tô, hệ thống truyền lực, hệ thống 
gầm, các hệ thống đảm bảo an toàn và khái quát hệ 
thống điện ô tô. 

TE4200 Điện, điện tử ôtô  

3(3-0-1-6) 

Học phần học trước: TE3200 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần sinh viên trình 
bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sơ đồ đấu 
nối mạch điện, tính toán các thông số chính của 
trang bị điện trên ôtô và mạch điều khiển điện tử 
trên ôtô. Biết cách chăm sóc kỹ thuật, chẩn đoán 
các hư hỏng các trang bị điện, mạch điều khiển 
điện tử trên ôtô. 

Nội dung: 

1. Phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên lý hoạt động 
của các trang bị điện trên ôtô. Đọc hiểu các sơ đồ 
đấu nối mạch điện của ôtô 

2.  Xây dựng sơ đồ nguyên lý mạch điện ghép nối 
các bộ phận của hệ thống điện trên ôtô. Tính toán 
các thông số cơ bản của các trang thiết bị điện. 
Chăm sóc kỹ thuật và chẩn đoán các hư hỏng trong 
vận hành các trang bị điện trên ôtô 



3. Sơ đồ nguyên lý hoạt động, các phần tử cơ bản 
của hệ thống điều khiển điện tử 

4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống định lượng 
cấp nhiên liệu kiểu điện tử EFI, hệ thống đánh lửa 
điện tử ESA, hệ thống phanh ABS, hệ thống treo 
điều khiển điện tử EMS trên ôtô 

5. Hệ thống tự chẩn đoán trên ôtô có trang bị hệ 
thống điều khiển điện tử 

TE3021     Lý thuyết động cơ ô tô 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3010 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng diễn giải được 
những kiến thức cơ bản về chu trình công tác của 
động cơ đốt trong (4 quá trình: nạp, nén, cháy & 
giãn nở, và thải), các kiến thức về chu trình nhiệt lý 
tưởng, môi chất công tác và chu trình thực tế của 
động cơ đốt trong. Ngoài ra sinh viên có khả năng 
phân tích, đánh giá và xây dựng đặc tính động cơ 
đốt trong, cũng như các thông số kinh tế, kỹ thuật 
của động cơ đốt trong. 

 

Nội dung: kiến thức cơ bản liên quan đến chu trình 
công tác thực tế của động cơ, các thông số chỉ thị 
và có ích của chu trình, các phương pháp hình 
thành hòa khí và những đặc tính của động cơ ô tô. 

TE3210       Lý thuyết ô tô   

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3200 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên xác 
định được các lực cản chuyển động của ô tô, phân 
tích đánh giá được tính năng cơ động, tính tiết kiệm 
nhiên liệu và tính thân thiện môi trường của ô tô. 
Thiết lập được các phương trình mô tả các quá trình 
chuyển động thẳng: cân bằng công suất, sức kéo, 
khả năng tăng tốc, lực phanh và các thông số thể 
hiện hiệu quả phanh. Thiết lập được phương trình 
mô tả quá trình quay vòng tĩnh của ô tô. Sinh viên 
có được cơ sở để học tiếp các học phần Động lực 
học ô tô, Tính toán thiết kế ô tô, Thí nghiệm ô tô… 

Nội dụng: Các lực cản chuyển động và khí động, 
phương trình chuyển động thẳng và cân bằng công 
suất, tính toán sức kéo ô tô, quá trình tăng tốc và 
quá trình phanh, quá trình quay vòng. Tiêu thụ 
nhiên liệu và khí thải, tiếng ồn, tính năng thông qua 
và các giới hạn lật, trượt tĩnh. Các nội dung đó được 
xem xét với giả thiết bánh xe lăn không trượt. 

TE4210     Thiết kế tính toán ô tô 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3200, TE3021/TE3020, 
TE3210= 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phân 
tích được các chế độ tải trọng, xác định được các 
chế độ tải trọng đặc trưng phục vụ cho việc thiết kế 
tính toán các cụm, các hệ thống trên ô tô; tính toán 
xác định được các thông số kết cấu cơ bản của các 
cụm, hệ thống; đánh giá được khả năng làm việc, 
độ bền của các chi tiết, cụm, hệ thống ô tô.  

Nội dung: Các chế độ tải trọng, các chế độ tính 
toán; xác định các thông số cơ bản của các cụm, hệ 
thống trên ô tô: hệ thống truyền lực, hệ thống lái, hệ 
thống phanh, hệ thống treo … Tính bền các chi tiết 
và các cụm. 

T3220   Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tô  

4(3-1-1-8) 

Học phần học trước: TE3200  

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần sinh viên chẩn 
đoán được trạng thái kỹ thuật ô tô, sử dụng được 
thiết bị và dụng cụ sửa chữa, kiểm tra. Trình bày 
được các tiêu chuẩn đánh giá trạng thái kỹ thuật 
các cụm, hệ thống. Chọn được nhiên liệu và dầu 
mỡ sử thích hợp cho các cụm, hệ thống trên ô tô. 
Thiết lập được quy trình bảo dưỡng kỹ thuật, kiểm 
tra, chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô.  

Nội dung: Tổng quan về công nghệ sửa chữa và 
chẩn đoán; phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ 
thuật ô tô; thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, kiểm tra; 
phương pháp tháo mở, căn chỉnh, đo kiểm các cụm 
chi tiết; qui trình kiểm tra xe xuất xưởng; tiêu chuẩn 
đánh giá trạng thái kỹ thuật các hệ thống trên ô tô.  

TE3410    Lý thuyết cánh I 

2(2-1-0-4) 
Học phần học trước: TE3601 

 Mục tiêu: Sau khi sinh viên học xong học phần lý 
thuyết cánh có thể tính toán xác định được quan hệ 
giữa thông số trước sau dẫy cánh, có thể tính toán 
kiểm tra được các thông số động học và động lực 
học của dẫy cánh khi biết được các thông số hình 
học của dẫy cánh.học viên cũng có thể xác định 
được các thông số ngoài của một máy thuỷ lực cánh 
dẫn. 

Nội dung:  Các phương trình cơ bản của máy thuỷ 
lực cánh dẫn, mối quan hệ lưu số vận tốc trước và 
sau dẫy cánh, lực tác dụng của dòng chảy đối với 
prôfil cánh, biểu thức chung về phân bố vận tốc, 



xác định quy bố vận tốc, áp suất bao quanh profil 
cánh bằng phương pháp biến hình bảo giác, xác 
định lực và mô men tác dụng lên profil cánh đối với 
một số profil đặc biệt. Biết cách giải bài toán thuận 
bằng phương 

 pháp phương trình tích phân và bằng mô hình 
tương tự điện thuỷ. 

TE3420  Bơm quạt cánh dẫn 

2(2-0-1-4) 

Học phần học trước: TE3601 

Mục tiêu: Sinh viên nắm được những khái niệm cơ 
bản về bơm quạt cánh dẫn, kết      cấu và nguyên lý 
làm việc của các loại bơm quạt, đặc tính làm và đặc 
tính năng lương của chúng, đặc điểm chế tạo vận 
hành và sửa chữa bơm quạt, tính toán các thông số 
kích thước cơ bản của quạt.    

Nội dung:  Định nghĩa và phân loại bơm quạt, kết 
cấu và nguyên lý làm việc của các loại bơm quạt, 
đặc tính năng lượng và đặc tính làm việc của các 
loại bơm quạt, luật tương tự của bơm quạt, lực tác 
dụng trong bơm, hiện tượng xâm thực trong bơm, 
đặc điểm chế tạo, vận hành và sửa chữa bơm quạt, 
tính toán thông số và các kính thước cơ bản của 
bơm quạt 

TE3430 Tua bin nước I 

2(2-1-0-4) 

Học phần học trước: TE3601 

 Mục tiêu: Học xong học phần, sinh viên có khả 
năng tính toán lựa chọn được loại tua bin nước cho 
các trạm thủy điện. Tính toán thiết kế các dạng tua 
bin nước. Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa các loại 
tua bin nước.  

 Nội dung: Khái niệm cơ bản về tua bin nước. Quá 
trình làm việc của tua bin nước. Hiện tượng xâm 
thực trong tua bin nước. Đường đặc tính của tua bin 
nướctính. Tính toán thiết kế các bộ phận dẫn dòng 
của tua bin phản lực. Tính toán thiết kế các bộ phận 
dẫn dòng của tua bin xung lực. Kết cấu và tính toán 
độ bền các chi tiết chính của tua bin nước. Hệ thống 
điều chỉnh tua bin.  

TE 4440 Truyền động thuỷ động 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3601 

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên 
ngành Máy thủy lực các kiến thức cơ bản về Truyền 
động thủy động. Sau khi học, sinh viên có thể sử 
dụng các tài liệu kỹ thuật để tính toán chọn các thiết 

bị phù hợp để thay thế, sửa chữa, vận hành máy có 
hiệu quả trong các ngành ô tô, máy chuyên dụng, 
tàu thủy, hàng không, v.v... 

Nội dung: Môn học trang bị cho sinh viên chuyên 
ngành các kiến thức về Truyền động thuỷ động, biết 
phân loại và tìm hiểu kết cấu, nguyên lý làm việc và 
thiết kế sơ bộ các loại khớp nối và biến mô men 
thủy lực; tìm hiểu về các đường đặc tính của hệ 
thống; biết tính chọn điểm làm việc phối hợp của hệ 
thống truyền động thuỷ động với các loại động cơ 
đốt trong và động cơ điện. 

TE4450 Lý thuyết điều chỉnh tự động bằng các 
CCTK 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3601,  TE3400. 

Mục tiêu: Môn học giới thiệu thế nào là hệ thống 
ĐKTĐ bằng các cơ cấu thủy lực, các kiến thức cơ 
bản về lý thuyết ĐKTĐ tuyến tính, mô hình hóa các 
phần tử thủy khí và khảo sát ổn định hệ thống 
ĐKTĐ thủy khí. 

Nội dung: Sinh viên sẽ được giới thiệu về nguyên lý 
chung của hệ thống điều khiển tự động, các phần 
cơ bản của một hệ thống điều khiển tự động bằng 
các cơ cấu thủy và khí. Cung cấu cho sinh viên các 
khái niệm về biến phức, phương trình vi phân, biến 
đổi Laplac và biến đổi Laplac ngược và các ứng 
dụng của nó trong việc xây dựng hàm truyền và 
khảo sát ổn định hệ thống, cách xây dựng hàm 
truyền cánh xây dựng sơ đồ khối, cách xây dựng mô 
hình hóa các phần tử thủy lực cũng như các cơ cấu 
cơ khí và phần tử điện,  mô hình hóa các phần tử 
thủy lực điển hình. Khái niệm về ổn định hệ điều 
khiển, phân tích khảo sát và đánh giá khả năng ổn 
định của một hệ thống điều khiển bằng các cơ cấu 
thủy khí. 

TE3460 Máy thủy lực thể tích 

2(2-1-0-4) 

Học phần học trước: Kỹ thuật Thủy khí TE3601 

Mục tiêu: Trang bị cho học viên không chuyên 
ngành Máy & tự động thuỷ khí kiến thức chuyên sâu 
về Máy thuỷ lực thể tích. Hiểu được nguyên lý kết 
cấu và làm việc của từng loại máy, cách tính toán 
các thông số cơ bản và cách lựa chọn hoặc vận 
hành đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 

Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về máy thủy lực như sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, 
đặc điểm vận hành, các phương trình lưu lượng 
riêng, lưu lượng trung bình, lưu lượng tức thời, 
phương trình tính lực và mô men, phương trình xác 
định công suất, các thông số kết cấu ảnh hưởng 



đến hiệu suất. Sơ lược về vật liệu chế tạo các loại 
máy thủy lực thể tích như bơm và đông cơ pít tông, 
bơm và động cơ bánh răng, bơm và động cơ pít 
tông roto hướng kính và hướng trục, bơm và động 
cơ cánh gat... 

TE4470 Truyền động thủy lực thể tích 

2(2-0-1-4) 

Học phần học trước:  TE3460 

Mục tiêu: Sau khi học xong môn học sinh viên hiểu 
được nguyên lý kết cấu và làm việc của từng loại 
phần tử, cách tính toán các thông số cơ bản và cách 
lựa chọn hoặc vận hành đúng theo yêu cầu kỹ 
thuật. Đọc được sơ đồ các hệ thống thủy lực. Tính 
toán thiết kế được các hệ thống thuỷ lực cơ bản.  

Nội dung: Sinh viên được trang bi các kiến thức về 
sơ đồ nguyên lý, cấu tạo của các phần tử thủy lực 
như các loại van khóa, các cơ cấu an toàn, các cơ 
cấu đảm bảo tổi thọ của hệ thông như các cơ cấu 
lọc, các cơ cấu phục vụ việc điều khiển tốc độ như 
van tiết lưu, cơ cấu đông tóc...Nắm được các sơ đồ 
cơ bản về hệ thống thủy lực điều khiển tiết lưu, hệ 
thông truyền động thủy lực điều khiển bằng nguyên 
lý thể tích, các giả pháp bảo vệ và nâng cao chất 
lượng làm việc của hệ truyền động thủy lực thể tích 

TE4471 Truyền động và tự động khí nén  

2(2-0-1-4) 

Học phần học trước: TE3460  

Mục tiêu: Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản 
về máy, các phần tử, thiết bị thuỷ lực-khí nén công 
nghiệp, các kiến thức chung về các hệ truyền động 
thuỷ lực-khí nén, biết đọc các ký hiệu quy ước 
chuyên nghành và xây dựng các sơ đồ nguyên lý, 
biểu đồ trạng tháí, sơ đồ logic điều khiển cho các hệ 
truyền động-tự động thuỷ-khí và sử dụng chúng làm 
công cụ trong phân tích làm việc  của một hệ thống 
thuỷ-khí kỹ thuật cụ thể. Ngoài ra sinh viên còn có 
được các kỹ năng cơ bản trong bảo dưỡng, tháo lắp 
các phần tử, thiết bị và sơ đồ thực tế kể cả việc vận 
hành và hiệu chỉnh làm việc của chúng. 

Nội dung: Khái niệm chung về khí nén công nghiệp: 
những nét khác biệt và đặc thù và các ưu nhược 
điểm; các loại van và phần tử khí nén công nghiệp 
(tên gọi, ký hiệu quy ước, chức năng, nguyên lý 
hoạt động, lĩnh vực sử dụng), Khái niệm chung về 
các hệ Truyền động và tự động khí nén công 
nghiệp: định nghĩa, phân loại, lĩnh vực sử dụng; các 
thành phần cơ bản; sơ đồ nguyên lý; các phương 
pháp điều chỉnh vận tốc của các cơ cấu chấp hành 
thuỷ khí; Hệ truyền động-tự động và hệ truyền động 
–tự động thuỷ-khí làm việc theo chu trình; biểu đồ 

trạng thái; sơ đồ logíc điều khiển của các hệ truyền 
động-tự động thuỷ khí; Các phương pháp điều khiển 
hoạt động của các hệ Truyền động-tự động thuỷ- 
khí (theo vị trí, theo áp suất, theo thời gian, kết hợp) 

TE4000       Thực tập kỹ thuật  

2(0-0-6-4) 

Học phần học trước: TE3010, TE3200, TE3400 

Mục tiêu: Sinh viên nắm được những kiến thức thực 
tế về kết cấu, nguyên lý làm việc của các chi tiết, 
cụm chi tiết và hệ thống. Vận dụng những kiến thức 
lý thuyết của các học phần trước vào đánh giá và 
giải quyết một số vấn đề thực tế tại các phòng mô 
hình, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng và cơ sở sản 
xuất. có năng lực tham gia thiết kế, chế tạo các sản 
phẩm mới thuộc lĩnh vực cơ khí động lực 

Nội dung: Sinh viên thực hành các công việc cụ thể 
của kỹ thuật viên tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu 
trong lĩnh vực cơ khí động lực.  

TE4990       Đồ án tốt nghiệp  

6(0-0-12-12) 

Học phần học trước: TE4000 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần sinh viên có 
khả năng xây dựng quy trình khai thác sử dụng và 
bảo trì, sửa chữa các loại máy móc thiết bị cơ khí 
động lực, có khả năng đề xuất hệ thống giải pháp 
kỹ thuật và tham gia thiết kế, chế tạo các sản phẩm 
mới thuộc lĩnh vực công nghiệp cơ khí động lực. 

Nội dung: Vận dụng các kiến thức thu được từ các 
học phần đã học để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể 
của đồ án dưới sự hướng dẫn của cán bộ hướng 
dẫn, viết thuyết minh đồ án và hoàn thành các bản 
vẽ kỹ thuật liên quan đến đề tài và bảo vệ đồ án tốt 
nghiệp. 



 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 

Tên chương trình:  Chương trình Kỹ sư Cơ khí Động lực 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Cơ khí (Động lực) 

Mã ngành: 52520103 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

 

1 Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu của chương trình Kỹ sư Cơ khí Động lực là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành Kỹ thuật Cơ khí Động 
lực. 

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế. 

(4) Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự 
động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

(5)  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Cơ khí Động lực có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là  

 Kỹ sư quản lý dự án 

 Kỹ sư thiết kế, phát triển 

 Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng 

 Kỹ sư kiểm định, đánh giá 

 Tư vấn thiết kế, giám sát 

 Kỹ sư bán hàng, tiếp thị 

 ... 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật Cơ khí động lực trong và ngoài nước. 

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 
Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí (Động lực) của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên 
cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành Cơ khí động lực: 

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán và mô phỏng các 
thiết bị và hệ thống Cơ khí Động lực (MI1110, MI1120, MI1130 MI1140, PH1110, PH1120, 
PH1131, IT1110, EE2012, HE2010, CH1011). 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật cơ học, cơ học máy, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật nhiệt, 
vẽ kỹ thuật và CAD để nghiên cứu, thiết kế và phân tích các hệ thống, thiết bị cơ khí, động cơ, ô 
tô, máy và tự động thủy khí (ME2011, ME2012, ME2142, ME3060, ME3191, ME3090, ME3130, 
ME3230, ME3177, MSE3210, ME3110).    

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật động lực, truyền động cơ khí, truyền động thủy lực kết hợp 
khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải 



pháp hệ thống và sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô, máy và tự động thủy 
khí (TE2000, ME3090, ME3130, TE3601, TE3010, TE3200, TE3400, TE4000,…). 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức. 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. 

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình 
huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450. 

4. Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống Cơ khí động lực bối cảnh 
kinh tế, xã hội và môi trường. 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật Cơ khí động lực với các yếu tố kinh tế, 
xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa. 

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án phát 
triển sản phẩm kỹ thuật Cơ khí động lực. 

4.3 Năng lực thiết kế thiết bị Cơ khí động lực. 

4.4 Năng lực chế tạo sản phẩm và triển khai giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô, 
máy và tự động thủy khí (ME3230, ME3171, TE3010, TE3200, TE3400,. TE4990,…). 

4.5 Năng lực vận hành và khai thác các quá trình, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ 
khí, động cơ, ô tô, máy và tự động thủy khí (TE4000, TE4990,…). 

5. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(SSH1110, SSH1120, SSH1130, SSH1050). 

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình 
quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (PE1010, PE1020, PE1030, PE2010, PE2020, 
MIL1110, MIL1120, MIL1130). 

3 Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa 

3.1 Chương trình chính quy  

 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm. 

 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 164 tín chỉ  (TC)  

3.2 Chương trình chuyển hệ từ CNKT 

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Cơ khí động lực (4 năm) hoặc các ngành gần 
gũi. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn ở chương 
trình Cử nhân kỹ thuật: 

 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1-1,5 năm. 

 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 36 - 54 tín chỉ (TC)  



4 Đối tượng tuyển sinh 
4.1  Học sinh tốt nghiệp phổ thông trúng tuyển kỳ thi đại học vào nhóm ngành phù hợp của Trường 

ĐHBK Hà Nội sẽ theo học chương trình 5 năm hoặc chương trình 4+1 năm. 
4.2  Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Cơ khí theo chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí Động lực 

của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học chương trình chuyển hệ 1 năm theo đúng 
định hướng chuyên ngành. Người tốt nghiệp Cử nhân Cơ khí theo chương trình đào tạo Kỹ thuật 
Cơ khí Động lực của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học chương trình chuyển hệ 1 
năm khác định hướng chuyên ngành nhưng phải học bổ sung một số học phần (xem mục 7). 

4.3 Người tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Ô tô của Trường ĐHBK Hà Nội được xét tuyển 
vào học chương trình chuyển hệ 1 năm sau khi hoàn thành một học kỳ chuyển đổi, bổ sung 
(xem mục 7). 

4.4 Người đang học chương trình Cử nhân hoặc Kỹ sư các ngành khác tại Trường ĐHBK Hà Nội có 
thể học chương trình song bằng theo Quy định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của 
Trường ĐHBK Hà Nội. 

4.5 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường ĐHBK Hà Nội hoặc của các trường đại học 
khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo 
những quy định cụ thể của Trường ĐHBK Hà Nội. 

5 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học 
chế tín chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội. Những sinh viên theo học chương trình song bằng còn phải tuân 
theo Quy định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của Trường ĐHBK Hà Nội. 

6 Thang điểm  
Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập 
chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.  

 

 
Thang điểm 10 

(điểm thành phần) 

Thang điểm 4 

Điểm chữ Điểm số 

Điểm đạt* 

từ  9,5 đến   10 A+  4,0 

từ  8,5 đến   9,4 A  4,0 

từ  8,0  đến   8,4 B+  3,5  

từ  7,0  đến   7,9 B  3,0  

từ  6,5  đến   6,9 C+ 2,5 

từ  5,5  đến   6,4 C 2,0 

từ  5,0  đến   5,4  D+ 1,5 

từ  4,0  đến   4,9  D 1.0 

Không đạt Dưới 4,0 F  0  

* Riêng TTTN và ĐATN: Điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt. 



7 Nội dung chương trình 

7.1 Cấu trúc chương trình đào tạo (đối sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật) 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CNKT KỸ SƯ GHI CHÚ 

I Giáo dục đại cương  51TC 51TC Chung cho khối kỹ thuật 

1.1 Toán và khoa học cơ bản 33 33 26 chung khối kỹ thuật + 7 của ngành 

1.2 Lý luận chính trị 10 10 Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. 
GDTC và GDQP-AN không tính vào tổng 
số tín chỉ toàn khóa. 

1.3 Pháp luật đại cương 2 2 

1.4 GD thể chất (5) (5) 

1.5 GD quốc phòng-an ninh (10) (10) 

1.6 Tiếng Anh 6 6 Học theo lớp phân loại trình độ 

II Cơ sở và cốt lõi của ngành  49 49 Chung cho CNKT và KS 

III Thực tập kỹ thuật 2 2 Chung cho CNKT và KS 

IV Tự chọn tự do 8 8 Chung cho CNKT và KS 

(chọn từ danh mục do Viện phê duyệt) 

V Chuyên ngành 24 54 SV chọn 1 trong 3 chuyên ngành: 

Động cơ đốt trong, Ô tô và xe chuyên 
dụng, Máy và tự động thủy khí 

5.1 Định hướng chuyên ngành CN 18 18 Chung cho CNKT và KS 

5.2 Bổ sung chuyên ngành KS - 16 - Khác chương trình CNKT từ HK8. 

 
- TTTN: 3TC, ĐATN: 9TC. 

5.3 Tự chọn bắt buộc - 8  

5.4 Đồ án tốt nghiệp và TTTN 6 12  

 Tổng khối lượng 134TC 164TC  

Ghi chú: 

 Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 162TC gồm toàn bộ các phần chương trình từ I-V 

 Đối tượng tuyển sinh 4.2, 4.3 chỉ phải học phần V (chuyên ngành) và những học phần chuyển đổi 
cần thiết, riêng CNKT đã theo đúng định hướng chuyên ngành thì chỉ phải học 36 TC gồm các 
phần 5.2, 5.3 và 5.4. 

7.2 Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo 

STT/ 

MÃ SỐ 

KHỐI KIẾN THỨC/ 

TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Giáo dục đại cương 

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)  

49TC 16 17 9 4   3    

II Cơ sở và cốt lõi ngành 

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)   

49TC   8 14 17 10     

III Thực tập kỹ thuật  

(thực hiện 4 tuần từ trình độ năm thứ 
3)  

2TC 
      2    

IV Tự chọn tự do  8TC        8   

V-1 Chuyên ngành Động cơ đốt trong 

(46 bắt buộc + 8 tự chọn) 

54TC      9 9 11 13 12 



TE3020 Lý thuyết ĐCĐT I 3(3-1-0-6)      3       

TE3030 Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải 3(3-1-0-6)      3     

TE3040 HT nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT 3(3-1-0-6)      3     

TE4010 Thí nghiệm ĐCĐT 3(3-0-1-6)       3    

TE4200 Hệ thống điện và điện tử  ô tô 3(3-1-0-6)       3    

TE4020 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ĐCĐT 3(3-0-1-6)       3    

TE5010 Lý thuyết ĐCĐT II 2(2-1-0-4)        2   

TE5020 ĐLH và dao động ĐCĐT 3(3-1-0-6)        3   

TE5030 Thiết kế, tính toán ĐCĐT 4(4-1-0-8)        4   

TE5040 Tăng áp động cơ 2(2-1-0-4)        2   

TE5050 Trang bị động lực 3(3-1-0-6)         3  

TE5060 Đồ án chuyên ngành ĐCĐT 2(1-2-1-2)         2  

TE5001 Thực tập tốt nghiệp (ĐCĐT) 3(0-0-9-6)         3  

TE5991 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ĐCĐT) 9(0-0-18-18)          9 
 Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây 8         5 3 

TE3210 Lý thuyết ô tô 3(3-1-0-6)           

TE4210 Thiết kế tính toán ô tô 3(3-1-0-6)           

ME4181 Phương pháp phần tử hữu hạn 2(2-1-0-4)           

ME4322 Công nghệ gia công áp lực 2(2-0-1-4)           

ME4244 Công nghệ hàn  2(2-0-1-4)           

ME4438 Đồ họa kỹ thuật III ( AutoCAD 3D và 
vẽ kỹ thuật nâng cao)  2(2-1-0-4)           

EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 3(3-1-0-6)           

ME4031 Dao động kỹ thuật 2(2-1-0-4)           

ET2030 Ngôn ngữ lập trình 3(3-0-1-6)           

EE3109 Điện tử tương tự và điện tử số 2(2-1-0-4)           

EE3480 Vi xử lý 3(3-0-1-6)           

ME4436 CAD nâng cao 2(2-1-0-4)           

 Cộng khối lượng toàn khoá 164TC 18 17 17 18 17 19 14 19 13 12 

V-2 Chuyên ngành Ô tô và xe chuyên 
dụng 

(46 bắt buộc + 8 tự chọn) 
54 TC      9 9 9 14 13 

TE3021 Lý thuyết động cơ ô tô 3(3-1-0-6)      3      

TE3210 Lý thuyết ô tô (BTL) 3(3-1-0-6)      3     

TE3220 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 4(3-1-1-8)       4    

TE4200 Hệ thống điện và điện tử ô tô 3(3-1-0-6)      3     

TE4210 Thiết kế tính toán ô tô  3(3-1-0-6)       3    

TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô 2(2-0-0-4)       2    

TE4240 Động lực học ô tô  2(2-0-0-4)        2   

TE4250 Cơ sở thiết kế ô tô  2(2-1-0-4)        2   

TE5200 ƯD máy tính trong kỹ thuật ô tô 2(2-1-0-4)        2   

TE5210 Cơ điện tử ô tô cơ bản 3(3-0-1-6)        3   



TE5220 Thí nghiệm ô tô 2(2-0-1-4)          2  

TE5230 Xe chuyên dụng  3(3-1-0-4)         3  

TE5240 Đồ án chuyên ngành ô tô  2(0-3-1-4)          2  

TE5002 Thực tập tốt nghiệp (Ô tô) 3(0-0-9-6)         3  

TE5992 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Ô tô) 9(0-0-18-18)          9 
 Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây 8         4 4 

TE3030 Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải 3(3-1-0-6)           

TE3040 HT nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT 3(3-1-0-6)           

TE4450 LT ĐC tự động bằng các CCTK 3(3-1-0-6)           

TE4470 Truyền động thủy lực thể tích 2(2-0-1-4)           

ME4438 Đồ họa kỹ thuật III (AutoCAD 3D và 
vẽ kỹ thuật nâng cao)  2(2-0-1-4)           

ME4436 CAD nâng cao  2(2-1-0-4)           

ME4244 Công nghệ hàn  2(2-0-1-4)           

ME4322 Công nghệ gia công áp lực 2(2-0-1-4)           

ET2030 Ngôn ngữ lập trình 3(3-0-1-6)           

EE3109 Điện tử tương tự và điện tử số 2(2-1-0-4)           

EE3059 Cảm biến ĐL và xử lý THĐ 2(2-1-0-4)           

EE3480 Vi xử lý 3(3-0-1-6)           

EE2000 Tín hiệu và hệ thống 3(3-0-1-6)           

ME4181 Phương pháp Phần tử hữu hạn  2(2-1-0-4)           

EE3359 LT điều khiển tự động 3(3-1-0-6)           

ME4031 Dao động kỹ thuật  2(2-1-0-4)           

ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2(2-1-0-4)           

EM4417 Quản trị sản xuất (3+1BTL) 4(3-2-0-8)           

EM3100 Kinh tế học vi mô 3(3-1-0-6)           

EM3210 Marketing cơ bản 3(3-0-0-6)           

 Cộng khối lượng toàn khoá 164TC 18 17 17 18 17 19 14 17 14 13 

V-3 Chuyên ngành Máy và tự động thủy 
khí (46 bắt buộc + 8 tự chọn) 

54 TC      8 10 14 13 9 

TE3410 Lý thuyết cánh I 2(2-1-0-4)      2     

TE3420 Bơm quạt cánh dẫn I 2(2-0-1-4)        2        

TE3430 Tua bin nước I 2(2-1-0-4)        2        

TE4440 Truyền động thủy động 3(3-1-0-6)           3      

TE4450 LT ĐC tự động bằng các CCTK 3(3-1-0-6)       3    

TE3460 Máy thủy lực thể tích 2(2-1-0-4)         2       

TE4470 Truyền động thủy lực thể tích 2(2-0-1-4)           2      

TE4471 Truyền động và tự động khí nén 2(2-0-1-4)           2      

TE4480 Lý thuyết cánh II 2(2-0-1-4)          2   

TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II 2(2-0-1-4)        2   

TE4500 Tua bin nước II 2(2-1-0-4)        2   

TE4575 CN chế tạo máy thuỷ khí 2(2-1-0-4)         2  



TE4520 Máy nén khí 2(2-1-0-4)         2  

TE4530 Động lực học hệ thống thủy lực 2(2-1-0-4)        2   

TE4540 Đồ án máy thủy lực thể tích 2(0-4-0-4)         2  

TE4550 Đồ án máy thủy lực cánh dẫn 2(0-4-0-4)             2  

TE5003 Thực tập tốt nghiệp (MTK) 3(0-0-9-6)         3  

TE5993 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (MTK) 9(0-0-18-18)          9 
 Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây 8        6 2  

TE4571 Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện 2(2-1-0-4)           

TE4572 Đo lường thủy khí 2(2-0-0-4)           

TE4573 Tiếng Anh chuyên ngành 2(2-1-0-4)           

TE4574 
Ưng dụng PLC ĐK các hệ TĐTT 
(BTL) 3(2-1-1-4)           

TE4510 Hệ thống điều khiên séc vô thủy lực 2(2-1-0-4)           

TE4576 Robot công nghiệp 2(2-1-0-4)           

TE4577 Cơ học thủy khí chuyên sâu 3(2-1-1-4)           

TE4801 Động cơ hàng không I 3(2-1-1-6)           

TE3811 Khí động lực học I 3(2-1-1-6)           

TE5620 Ổn định và điều khiển tàu thuỷ 2(2-1-0-4)           

TE5610 Chân vịt tàu thuỷ 2(2-1-0-4)           

EE3480 Vi xử lý 3(3-0-1-6)           

TE5230 Xe chuyên dụng 3(3-1-0-4)           

EE3539 Truyền động điện và ĐTCS 2(2-1-0-4)           

 Cộng khối lượng toàn khoá 162TC 16 17 17 20 17 18 20 10 17 17 



CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT TÀU THỦY 

Ngành đào tạo:       Kỹ thuật Tàu thủy 

Mã ngành: 52520122 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy 

 

1 Mục tiêu chương trình 
Mục tiêu của Chương trình cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
rộng của ngành Kỹ thuật Tàu thủy, đồng thời thích ứng nhanh với các ngành thuộc lĩnh vực Cơ khí 
Động lực 

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế 

(4) Năng lực tham gia xây dựng/phát triển hệ thống/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật đối với lĩnh vực công 
nghiệp Tàu thủy trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường 

(5) Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 
Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
Công nghiệp Tàu thủy 

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống và 
sản phẩm kỹ thuật; 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật cơ học, cơ học máy, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật nhiệt, 
vẽ kỹ thuật và CAD để nghiên cứu, thiết kế và phân tích các hệ thống, thiết bị cơ khí, động cơ, ô 
tô, máy và tự động thủy;   

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật động lực, truyền động cơ khí, truyền động thủy lực kết hợp 
khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải 
pháp hệ thống và sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô, máy và tự động thủy 
khí; 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật; 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức; 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình; 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm  

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời  

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành 

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình 
huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện  

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC 450 

4. Năng lực xây dựng, phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật đối với lĩnh vực Công nghiệp 
Tàu thủy trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:  



4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi 
trường trong thế giới toàn cầu hóa  

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án  

4.3 Năng lực tham gia thiết kế sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô, 
máy và tự động thủy  

4.4 Năng lực tham gia chế tạo sản phẩm và triển khai giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động 
cơ, ô tô, máy và tự động thủy khí  

4.5 Năng lực vận hành và khai thác các quá trình, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ 
khí, động cơ, ô tô, máy và tự động thủy khí  

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình 
quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

3 Nội dung chương trình 

3.1 Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH 
KHỐI LƯỢNG 
(Tín chỉ, TC) 

GHI CHÚ 

1 Giáo dục đại cương  48  

1.1 Toán và khoa học cơ bản 30  
26 chung khối ngành kỹ thuật + 4 
bổ sung của ngành 

1.2 Lý luận chính trị 10  

Theo chương trình quy định chung 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1.3 Pháp luật đại cương       2 

1.4 Giáo dục thể chất     (5) 

1.5 Giáo dục quốc phòng-an ninh (10) 

1.6 Tiếng Anh   6 Chuẩn đầu ra 450 TOEIC 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 85  

2.1 Cơ sở và cốt lõi của ngành  49 Trong đó 2 TC đồ án 

2.2 Kiến thức ngành bổ sung 19 
SV chọn định hướng nào thì phải 
học tất cả học phần quy định cho 
định hướng đó 

2.3 Tự chọn tự do 9 
SV chọn trong danh mục học phần 
tự chọn do viện phê duyệt 

2.4 Thực tập kỹ thuật 2  
Đăng ký thực hiện 4 tuần trong thời 
gian hè từ trình độ năm thứ 3  

2.5 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6  
Thực hiện khi chỉ còn thiếu không 
quá  10 TC các học phần tự chọn 

 Tổng khối lượng chương trình             133   

 

3.2 Danh mục học phần của chương trình đào tạo 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 



   Bổ sung toán và khoa học cơ bản 4 TC             

1 ME2142 Cơ học kỹ thuật 4(3-2-0-8)   4          

  Cơ sở và cốt lõi ngành 49 TC             

2 TE2004 Nhập môn kỹ thuật Tàu thủy 2(1-0-3-4)   2      

3 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I 3(3-1-0-6)   3          

4 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II 3(3-1-0-6)    3     

5 ME3191 Sức bền vật liệu 3(3-0-1-6)    3        

6 ME3060 Nguyên lý máy 3(3-0-1-6)    3        

7 EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-1-0-4)   2         

8 ET2010 Kỹ thuật điện tử 3(3-0-1-6)    3     

9 MSE3210 Vật liệu kim loại 2(2-0-1-4)      2       

10 ME3110 Vật liệu chất dẻo và composite 2(2-0-1-4)        2     

11 ME3090 Chi tiết máy 3(3-0-1-6)     3      

12 ME3230 Dung sai và kỹ thuật đo 2(2-1-0,5-4)     2       

13 ME3171 Công nghệ chế tạo máy 3(3-0-0-6)      3      

14 ME3130 Đồ án chi tiết máy 2(2-0-4-4)      2     

15 TE3601 Kỹ thuật thủy khí 3(2-1-1-6)     3     

16 HE2010 Kỹ thuật nhiệt 3(3-1-0-6)   3          

17 ME4540 Cơ học kết cấu 2(2-1-0-4)     2      

18 ME4244 Công nghệ hàn  2(2-0-1-4)      2     

19 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 3(3-1-0-6)    3       

20 TE3400 Máy thủy khí 3(3-0-1-6)      3   

  Kiến thức ngành bổ sung 19 TC           

21 TE3610 Lý thuyết tàu thủy  4(3-1-1-8)     4     

22 TE3650 Kết cấu tàu thủy  3(3-1-0-6)      3     

23 TE4050 Trang bị động lực tàu thủy 3(3-1-0-6)       3  

24 TE3660 Thiết kế tàu thủy 4(4-1-0-8)      4     

25 TE4630 Công nghệ đóng tàu  3(3-1-0-6)       3    

26 TE4640 Đồ án chuyên ngành thiết kế tàu thủy 2(0-0-4-4)       2   

27  Tự chọn tự do 9 TC       5 4 

28 TE4004 TT KỸ THUẬT 2(0-0-6-4)       2  

29 TE4994 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 6(0-0-12-12)        6 

TỔNG CỘNG 89 TC 0 0  14 15 16  19  15  10  
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4 Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

ME2011   Đồ họa kỹ thuật I (hình họa và vẽ kỹ 
thuật cơ bản) 

3(3-1-0-6)  

Học phần học trước: - 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh  viên những kiến thức 
và kỹ năng nhằm: 

 Giải quyết các bài toán hình học trong không 
gian ba chiều ngay trên các hình biểu diễn 
phẳng bằng các thao tác thuần tuý hình học dựa 
trên thước thẳng và compa, đặc biệt chú trọng 
các bài toán v ề xác định giao, hình thật, khoảng 
cách, góc. 

 Biểu diễn phẳng một vật thể  trên bản vẽ kỹ 
thuật và Đọc hiểu bản vẽ phẳng: phân tích  2D 
sang 3D. 

Nội dung:  

Phần Hình họa: (21 tiết) 

 Phép chiếu và hình biểu diễn phẳng (dùng  
phương pháp các hình chiếu thẳng góc) của: 
điểm , đường , mặt. Vấn đề liên thuộc và thấy 
khuất. 

 Biến đổi hình chiếu và các bài toán v ề lượng.  
 Kỹ thuật vẽ giao tuyến. 
 Bài tập lớn bao gồm 03 phần: Biểu diễn, Biến 

đổi hình chiếu, Giao  

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bài tập 
lớn cho sinh viên. 

Phần Vẽ kỹ thuật cơ bản (24 tiết) 

 Các tiêu chuẩn trong vẽ kỹ thuật.  
 Các hình biểu diễn trong vẽ kỹ thuật: hình chiếu 

cơ bản, hình chiếu phụ, hình cắt, mặt cắt, hình 
chiếu trục đo, hình trích. Ghi kích thước hình học 
cho vật thể. 

 Phân tích, đọc hiểu bản vẽ phẳng, vật thể xuyên. 
 Nhập môn AutoCAD 
 Hệ thống bài tập bao gồm 08 bản vẽ A3 

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bản vẽ 
cho sinh viên. 

ME2012     Đồ họa kỹ thuật II (Vẽ công nghiệp  và 

CAD 2D)   

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2011 hoặc ME2015 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh  viên những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản nhằm: Biểu diễn phẳng một thiết 
bị, máy trong công nghiệp  trên bản vẽ kỹ thuật (tạo 
bản vẽ lắp) bằng cả hai phương pháp: truyền thống 

và dùng CAD. Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi 
tiết. 

Nội dung:  

 Biểu diễn các chi tiết ghép và mối ghép. 
 Biểu diễn các chi tiết truyền động và các bộ 

truyền động. 
 Tạo bản vẽ lắp đơn giản. 
 Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết. 
 AutoCAD 2D 
 Bài tập lớn  bao gồm 01 bản vẽ lắp khổ A1 bằng 

tay và 01 bằng CAD; 06 bản vẽ tách chi tiết 

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bài tập 
lớn cho sinh viên. 

 

ME2142   Cơ học kỹ thuật  

4(3-2-0-8)  

Học phần học trước: MI1130,MI1140,PH1120 

Cơ học kỹ thuật là môn học cơ sở trong chương 
trình đào tạo sinh viên đại học kỹ thuật. Nội dung 
chủ yếu của môn học là các quy luật về chuyển 
động và cân bằng của các vật rắn. Môn học này 
gồm ba phần: Tĩnh học vật rắn, Động học vật rắn, 
Động lực học vật rắn. 

ME3191  Sức bền vật liệu  

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2040/ME2140/ME2142 

Các kiến thức cơ bản; thanh chịu kéo; nén; uốn; 
xoắn; thanh chịu lực phức tạp; tính toán ổn định; 
tính chuyển vị; giải siêu tĩnh bằng  phương pháp lực; 
tính toán tải trọng động; tính toán ống dày; tính độ 
bền khi ứng suất thay đổi . 

ME4540   Cơ học kết cấu 

2(2-1-0-4) 

Học phần học trước: ME3191 
Hệ thanh phẳng và không gian; hệ tĩnh định và siêu 
tĩnh; các phương pháp cơ bản để xác định nội lực và 
chuyển vị  của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng 
tĩnh và động. Tính toán thanh thành mỏng chịu uốn, 
xoắn và tải trọng phức tạp. 

ME3090  Chi tiết máy  

3(3-0-1-6)  

Học phần học trước:  

ME3040/ME3190/ME3191/ME3041= 

 



Các định nghĩa và khái niệm cơ bản trong tính toán 
thiết kế chi tiết máy. Tải trọng, ứng suất, chỉ tiêu về 
khả năng làm việc, độ bền mỏi .... Quy trình tính 
toán thiết kế chi tiết máy. Các chi tiết máy ghép. 
Các bộ truyền động (BT): BT bánh ma sát, BT đai, 
BT xích, BT vít - đai ốc, BT bánh răng (bánh răng 
trụ răng thẳng, răng nghiêng, bánh răng côn), BT 
trục vít – bánh vít. Tính toán và thiết kế trục, ổ trượt, 
lò xo. Tính toán và chọn ổ lăn, khớp nối. 

ME3130   Đồ án chi tiết máy 

2(0-0-4-4) 

Học phần học trước: 
((ME3191/ME3050),(ME3090/ME3220))/ME3191/M
E3061 

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và các nội 
dung sau: 

 Phân bố tỷ số truyền hợp lý cho các bộ truyền 
thành phần 

 Tính toán thiết kế các bộ truyền thành phần theo 
yêu cầu của đầu bài 

 Tính toán thiết kế các chi tiết cần thiết 
 Tính toán vỏ hộp, các chi tiết phụ và chế độ bôi 

trơn 
 Lập bảng số liệu về các thông số kỹ thuật 

ME3110   Vật liệu chất dẻo và composite 

2(2-0-1 -4)   

Học phần học trước:  

Giới thiệu khái quát về vật liệu Polyme, giới thiệu 
tính chất cơ bản của chất dẻo, các loại vật liệu chất 
dẻo, các loại vật liệu Compozit, các loại vật liệu cao 
su, các phương pháp công nghệ gia công. 

MSE3210 Vật liệu kim loại 

2(2-0-1-4) 

Học phần học trước:  

Giới thiệu cấu trúc tinh thể của vật liệu kim loại, quá 
trình hình thành và biến đổi pha, cấu trúc, các tính 
chất cơ, lý hoá của vật liệu, các phương pháp xử lý 
nhiệt và bề mặt vật liệu kim loại nhằm tạo ra cơ tính 
cần thiết cho gia công hoặc làm việc, các nhóm vật 
liệu kim loại được sử dụng phổ biến trong công 
nghiệp và trong đời sống như vật liệu trên cơ sở 
thép, gang, hợp kim không sắt (hợp kim màu). 

ME3060 Nguyên lý máy  

3(3-0-1-6)  

Học phần học trước: ME2140/ME2142/ME2040 

Mục tiêu: Giới thiệu các định nghĩa và các khái niệm 
cơ bản, cấu trúc cơ cấu, cách hình thành và cấu tạo 

của cơ cấu. Cách phân tích và tổng hợp động học, 
lực học và động lực học của các cơ cấu và máy 
thông dụng, phương pháp tổng hợp một số cơ cấu. 

 Nội dung: Cấu trúc cơ cấu. Phân tích động học, lực 
học và động lực học cơ cấu. Chuyển động thực của 
máy. Cơ cấu cam. Cơ cấu bánh răng và hệ thống 
bánh răng. Tổng hợp cơ cấu phẳng. 

ME3171 Công nghệ chế tạo máy 

3(3-0-0-6) 

Học phần học trước: ME3230 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về công nghệ chế tạo máy, biêt lập qui trình 
công nghệ chế tạo các loại chi tiết, biết lập qui trình 
công nghệ lắp ráp sản phẩm. 

Nội dung vắn tắt học phần:  

Nội dung của học phần gồm các phần chính sau 
đây: những khái niệm cơ bản, chất lượng bề mặt gia 
công, độ chính xác gia công, chuẩn, lượng dư gia 
công, tính công nghệ trong kết cấu, chọn phôi và 
các phương pháp chế tạo phôi, các phương pháp 
gia công cắt gọt, phương pháp thiết kế qui trình 
công nghệ cơ khí, qui trình công nghệ chế tạo các 
chi tiết điển hình, qui trình công nghệ chế tạo bánh 
răng, công nghệ lắp ráp. 

ME4244  Công nghệ hàn  

2(2-0-1-4) 

Cung cấp kiến thức tổng quát nhất về các quá trình 
hàn và cắt thông dụng, các công đoạn chuẩn bị 
phôi và lắp ráp hàn các kết cấu thép, những vấn đề 
liên quan đến ứng suất và biến dạng hàn và những 
vấn đề khác liên quan đến bảo đảm chất lượng hàn. 

EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 

3(3-1-0-6)  

Học phần học trước : MI1110, MI1140 

Mở đầu; Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên 
tục; Khảo sát động học của hệ thống ; Khảo sát tính 
ổn định và chất lượng của hệ thống;  Tổng hợp bộ 
điều khiển kinh điển;Tổng hệ thống trong không 
gian trạng thái. Phân tích hệ thống điều khiển rời 
rạc; Tổng hợp hệ rời rạc 

ET2010   Kỹ thuật điện tử 

3(3-0-1-6) 

Học phần học trước:  

Nội dung: Cung cấp kái niệm cơ bản về các phần tử 
bán dẫn và ứng dụng (đi-ốt, BJT, FET…), các mạch 
khuesch đại thuật toán, các mạch tạo dao động. 
Phần Kỹ thuật xung số sẽ cung cấp khái niệm về 



các mạch tạo xung cơ bản, các mạch logic, các 
phương pháp tối ưu hóa và biểu diễn hàm logic. 

TE 3601 Kỹ thuật Thủy khí 

3(2-1-1-6) 

Học phần học trước: MI1130,MI1120,PH1120;  

Mục tiêu:  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về thủy lực, các qui luật cân bằng của chất 
lỏng ở trạng thái tĩnh và các hình thái chuyển động 
cơ học của nó. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng các 
qui luật đó để giải quyết các bài toán đặt ra trong 
thực tế.  

Sau khi học xong môn này, sinh viên cần nắm được 
: 

 Cac tính chất của áp suất tĩnh, Phương trình Ô 
le, phương trình cơ bản thủy tĩnh, tính áp lực của 
chất lỏng lên các công trình. 

 Các phương pháp nghiên cứu chuyển động của 
chất lỏng, các đặc trưng động học, phương trình 
liên tục. 

 Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng 
lí tưởng, chất lỏng thực, phương trình Navier 
Stoc, các dạng phương trình Becnulli, các định lí 
Ơle, ứng dụng trong các bái toán thực tế. 

 Tính toán tổn thất năng lượng trong dòng chảy, 
dòng chảy rối, dòng chảy tầng trong ống tròn, 
dòng Hagen –Poadoi, dòng chảy tầng trong khe 
hẹp, dòng chảy trong khe hẹp do ma sát- Cơ sở 
lí thuyết bôi trơn thủy động. 

 Cơ sở lý thuyết để tính toán đường ống, phương 
pháp hệ số đặc trưng lưu lượng K, ứng dụng 
trong tính toán các bái toán thực tế. 

 Lực tác dụng lên vật chuyển động trong chất 
lỏng, hiệu ứng Macnut, định lý Joukovsky-Kutta 

 Lý thuyết thứ nguyên và tương tự, định lý pi, các 
tiêu chuẩn tương tự, mô hình hóa, ứng dụng  

Kỹ thuật thủy khí là cơ sở để nghiên cứu các môn 
máy thủy lực, truyền động thủy khí, tự động hóa, bôi 
trơn… Đặc biệt các ngành liên quan đến Hàng 
không, Tàu thủy, ô tô, động cơ,  Cơ khí, Luyện kim, 
Tự động hóa …môn kỹ thuật thủy khí đóng vai trò rất 
quan trọng. 

Nội dung:  Các qui luật tĩnh học, động học, động lực 
học của chất lỏng, các trạng thái dòng chảy, các 
phường trình và các nguyên lý cơ bản. Ứng dụng 
các các phường trình và nguyên lý đó để giải quyết 
các bài toán kỹ thuật trong thực tế. Sinh viên thực 
hiện các bài thí nghiệm tại phòng thí nghiệm thủy 
lực (xác định các trạng thái dòng chảy, tổn thất 
năng lượng của dòng chảy, xây dựng phương trình 
Becnulli) và khí động ( xác định lực khí động, 

moment chúc ngóc và phân bố áp suất xung quanh 
profil cánh đặt tròng dòng chảy) 

TE 2004  Nhập môn Kỹ thuật Tàu thủy 

2(1-0-3-4) 

Học phần học trước : Không bắt buộc 

Mục tiêu : Cung cấp cho sinh viên yêu cầu đòi hỏi 
về công nghệ và kỹ thuật của ngành công nghiệp 
tàu thủy. Qua trình phát triển hiện tại và  trong 
tương lai. Những đòi hỏi về trình độ kỹ thuật, công 
nghệ, kỹ năng làm việc. Các môn học cần học và 
các kiến thức cần bổ xung nâng cao trong những 
năm học đại học, ý nghĩa và tầm quan trong của 
các môn học trong trường đại học đối với công việc 
sau này. Các tập đoàn, công ty, cở sở đóng tàu, 
đăng kiểm và chế tạo thiết bị hàng hải lớn trong và 
ngoài nước mà sinh viên sau khi ra trường có thể 
làm việc. 

Sau khi học xong phần này, sinh viên cần nắm 
được: 

 Mức độ hiện đại hóa về kỹ thuật và những yêu 
cầu, đòi hỏi về công nghệ của ngành công 
nghiệp đóng tàu viết nam. 

 Sự phát triển của công nghệ đóng tàu thế giới 
 Khả năng tra cứu tài liệu về công nghiệp đóng 

tàu, các hãng cung cấp thiết bị hàng hải, và 
đóng táu lớn trên thế giới 

 Xu hướng phát triển của công nghiệp tàu thủy. 
Những đòi hỏi về công nghệ và KHKT. 

 Có khả năng làm việc theo nhóm và thuyết trình 
một đề tài nghiên cứu 

Nội dung : Lích sử phát triển của tàu thủy, nhưng 
yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ trong công 
nghiệp đóng tàu. Các môn học, ý nghĩa và tầm 
quan trong của các môn sẽ học, mối liên kết giữa 
các môn học và kỹ thuật đóng tàu. Kỹ năng tìm đọc 
và tra cứu tài liệu. Làm việc theo nhòm và xây dựng 
mô hình và thuyết minh đề tài NCHK theo những 
chủ đề do giáo viên hướng dẫn đề xuất. 

TE3610  Lý thuyết tàu thủy  

4(3-1-1-8) 

Học phần học trước: ME2142 

Học phần song hành: TE 3601 

Mục tiêu: Trang bị cho học viên sau các kiến thức 
cơ bản về hình học thân tàu, các tính năng hàng 
hải, mối quan hệ giữa các tính năng hàng hải với 
đặc trưng hình học thân tàu, làm cơ sở cho các môn 
học thiết kế tàu thủy, kết cấu tàu thủy,… Sau khi kết 
thúc học phần học viên có khả năng: 



 Giải quyết các bài toán tĩnh học tàu thủy cơ bản: 
tính toán các đặc trưng thủy lực, chống chìm, ổn 
định và hạ thủy tàu 

 Giải quyết các bài toán động lực học tàu thủy cơ 
bản: tính toán lực cản, lực chọn thiết bị đẩy, các 
tham số lắc và tính ăn lái của tàu  

Nội dung: Các đặc trưng hình học của tàu thủy. 
Tính nổi. Tính ổn định. Tính chống chìm. Hạ thủy 
tàu. Lực cản chuyển động và thiết bị đẩy. Tính lắc. 
Tính điều khiển (ăn lái) 

TE 3650  Kết cấu tàu thủy 

3(3-1-0- 6)  
Học phần học trước:  TE 3610                   

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 
kết cấu thân tàu và các nguyên tắc kết cấu, phương 
pháp phân tích đánh giá lựa chọn tải trọng, xây 
dựng mô hình tính toán, lựa chọn phương án, rèn 
luyện kỹ năng tính toán thiết kế v.v.. trên cơ sở đó 
sử dụng Quy phạm để thực hành thiết kế kết cấu 
cho một con tàu cụ thể.  Sau khi học xong học phần 
này học viên có khả năng 

 Nhận biết và khảo sát được các chi tiết kết cấu 
cũng như các cụm kết cấu, khung dàn tàu. 

 Thiết kế tàu theo các phương pháp, các yêu cầu 
thiết kế cơ bản. 

 Phân tích , lựa chọn hình thức kết cấu cho các 
hệ thống khung dàn tàu. 

 Khái quát tính toán sức bền tàu. 
 Phân tích điều kiện làm việc, tải trọng tác dụng, 

mô hình hóa và tính toán kết cấu các khung dàn 
– cơ cấu trên các khoang, vùng đặc biệt trên tàu 
theo quy phạm. 

 Xây dựng các bản vẽ kết cấu thân tàu. Lập danh 
mục hồ sơ bản vẽ kết cấu cơ bản. 

 

Nội dung: Khái niệm chung về kết cấu  tàu: khái 
niệm về khung dàn – cơ cấu tàu, yêu cầu cơ bản và 
các phương pháp thiết kế tàu, danh mục hồ sơ bản 
vẽ kết cấu, hình thức kết cấu, khái quát sức bền 
thân tàu. Nguyên tắc chung  kết  cấu, liên kết cơ 
cấu . Điều kiện làm việc, tải trọng tác dụng, mô hình 
tính toán khung dàn – cơ cấu tại các vùng đặc biệt 
trên tàu hàng khô thông thường. Phân tích kết cấu 
cơ bản của một số loại tàu vận tải  thông thường. Sử 
dụng quy phạm để tính toán và kiểm tra bền các cơ 
cấu tàu.  Xây dựng các bản vẽ kết cấu cơ bản trên 
tàu.  

TE 3660 Thiết kế tàu thuỷ  

4(4-1-0-8)  

Học phần học trước: TE3610,TE3650= 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật tàu 
thuỷ những kiến thức cơ bản về lý thuyết thiết kế 
tàu, phương pháp bố trí chung và thiết kế mỹ thuật 
trên tàu thiết kế. Sau khi học xong học phần này 
học viên có khả năng 

 xác định các đặc trưng hình học chính của tàu 
thiết kế 

 xây dựng bản vẽ tuyến hình 
 xây dựng bản vẽ bố trí chung 

Nội dung :    

 Phương  pháp xác định  các  đặc trưng thiết kế 
của tàu  dân dụng 

 Phương pháp xây dựng tuyến hình lý thuyết.   
 Phương pháp luận trong thiết kế tàu thuỷ 
 Phương pháp tối ưu hóa tàu thiết kế 
 Các nguyên tắc cơ bản trong bố trí chung  và 

kiến trúc tàu thủy 

TE 4630 Công nghệ đóng tàu 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3650,TE3660,TE4050= 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật tàu 
thủy có kiến thức  cơ bản về quá trình công nghệ 
chế tạo tàu thủy từ khi nhận thiết kế đến khi bàn 
giao tàu. Sau khi kết thúc học phần này học viên có 
khả năng: 

 khai triển vỏ tàu và kết cấu vỏ tàu bằng phương 
pháp cổ điển 

 thiết lập bản vẽ công nghệ của một con tàu 
 thiết kế hoàn chỉnh quy trình công nghệ đóng 

mới có sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến  

Nội dung: Những vấn đề cơ bản Công nghệ đóng 
tàu: công tác phóng dạng tàu – làm dưỡng, mẫu; gia 
công chi tiết vỏ tàu; công nghệ hàn chi tiết vỏ tàu; 
chế tạo kết cấu vỏ tàu tại xưởng; công nghệ lắp ráp 
thân tàu trên triền đà; công tác hạ thuỷ -hoàn thiện - 
thử nghiệm và bàn giao tàu. 

TE 4050  Trang bị động lực tàu thủy 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: TE3610 

Học phần song hành: 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tàu 
thủy những kiến thức cơ bản về các hệ thống trong 
hệ động lực tàu thủy, làm cơ sở cho việc chế tạo, sử 
dụng và bảo dưỡng. 

Nội dung: Giới thiệu cơ sở thiết kế trang bị nguồn 
động lực tàu thủy và các hệ thống khác 



TE 4640  Đồ án chuyên ngành thiết kế tàu thủy 

2(0-0-4-4) 

Học phần học trước: TE3650,TE3660 

Mục tiêu: Khi kết thúc học phần này học viên có khả 
năng thực hiện thiết kế cơ bản các tàu thông dụng 
và kiểm tra các tính năng hàng hải cơ bản của tàu 
thiết kế. 

Nội dung: Tuyến đường, tàu mẫu. Kích thước chủ 
yếu và tuyến hình. Bố trí chung. Boonjean, thủy lực. 
Ổn định. 

TE 4004  Thực tập kỹ thuật 

2(0-0-6-4) 

Học phần học trước: TE4630, TE4050 

Mục tiêu: Trang bị cho học viên kiến thức thực tế tại 
các cơ sở đóng, thiết kế tàu. Thu thập số liệu cho 
đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung: Tìm hiểu cơ sở đóng tàu, sơ đồ và quy 
trình công nghệ của nhà máy. Tìm hiểu quy trình 
thiết kế kỹ thuật và tham gia vào thiết kế tại các cơ 

sở thực tập. Thu thập số liệu theo hướng đề tài tốt 
nghiệp. Các phần mềm ứng dụng tại các cơ sở. 

TE 4994  Đồ án tốt nghiệp 

6(0-0-12-12) 

Học phần học trước: TE4004= 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần này học viên có 
khả năng thực hiện thiết kế kỹ thuật cho các tàu 
thông dụng, tàu đặc biệt và công trình nổi. 

Nội dung: 
 Phần chung: Tuyến đường, tàu mẫu. Kích thước 

cơ bản và tuyến hình. Hiệu chỉnh mạn khô. 
Boonjean và thủy lực. Bố trí chung.Tính toán và 
kiểm tra ổn định. Lực cản và thiết bị đẩy. 

 Phần chuyên sâu: theo định hướng của giáo 
viên hướng dẫn. 

   

 

                             





KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ KỸ THUẬT TẦU THỦY 

 

Tên chương trình:  Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Tàu thủy 

Mã ngành:  

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

 

1 Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu của chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
rộng của ngành Kỹ thuật Tàu thủy, đồng thời thích ứng nhanh với các ngành thuộc lĩnh vực Cơ khí Động 
lực  

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế. 

(4) Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và triển khai trong lĩnh vực Công nghiệp Tàu thủy phù hợp bối 
cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

(5)  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là  

 Kỹ sư quản lý dự án 

 Kỹ sư thiết kế, phát triển 

 Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng 

 Kỹ sư kiểm định, đánh giá 

 Tư vấn thiết kế, giám sát 

tại các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp Tàu thủy và Cơ khí Động lực 

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 
Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, 
phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật Tàu thủy: 

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán và mô phỏng hoạt 
động của tàu thủy cũng như các thiết bị và hệ thống trên tàu. 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật Thủy khí, Lý thuyết tàu, Thiết kế tàu thủy, Kết cấu tàu 
thủy, Trang bị động lực tàu thủy, Công nghệ đóng tàu trong nghiên cứu, thiết kế và phân tích các 
thiết kế trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy 

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật Tàu thủy, kết hợp khả năng khai 
thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thiết kế và đánh giá các giải pháp trong lĩnh vực công 
nghiệp tàu thủy 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức. 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. 



2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, 
sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450. 

4. Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp tàu thủy phù 
hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật công nghiệp tàu thủy các yếu tố kinh tế, 
xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa. 

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án trong 
lĩnh vực công nghiệp tàu thủy 

4.3 Năng lực thiết kế tàu thủy và các hệ thống, thiết bị trên tàu 

4.4 Năng lực triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu 

4.5  

5. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy 
định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa 

3.1 Chương trình chính quy  

 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm. 

 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 163 tín chỉ  (TC)     

3.2 Chương trình chuyển hệ từ CNKT 

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Tàu thủy (4 năm) hoặc các ngành gần. Thời gian 
đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn ở chương trình Cử nhân kỹ 
thuật: 

 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1-1,5 năm. 

 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 36 - 55 tín chỉ (TC)  

4 Đối tượng tuyển sinh 
4.1  Học sinh tốt nghiệp phổ thông trúng tuyển kỳ thi đại học vào nhóm ngành phù hợp của Trường 

ĐHBK Hà Nội sẽ theo học chương trình 5 năm hoặc chương trình 4+1 năm. 
4.2  Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Tàu thủy của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học 

chương trình chuyển hệ 1 năm. Người tốt nghiệp Cử nhân Cơ khí, Cơ khí Động lực của Trường 
ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học chương trình 1 năm nhưng phải bổ sung một số học phần 
để đạt yêu cầu tương đương chương trình Cử nhân kỹ thuật Tàu thủy. 

4.3 Người tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy của Trường ĐHBK Hà Nội được xét tuyển 
vào học chương trình chuyển hệ 1 năm sau khi hoàn thành một học kỳ chuyển đổi, bổ sung. 

4.4 Người đang học chương trình Cử nhân hoặc Kỹ sư các ngành khác tại Trường ĐHBK Hà Nội có thể 
học chương trình song bằng theo Quy định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của Trường 
ĐHBK Hà Nội. 



4.5 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường ĐHBK Hà Nội hoặc của các trường đại học 
khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo 
những quy định cụ thể của Trường ĐHBK Hà Nội. 

5 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế 
tín chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội. Những sinh viên theo học chương trình song bằng còn phải tuân theo Quy 
định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của Trường ĐHBK Hà Nội. 

6 Thang điểm  
Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập chính 
thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.  

 

 
Thang điểm 10 

(điểm thành phần) 

Thang điểm 4 

Điểm chữ Điểm số 

Điểm đạt* 

từ  9,5 đến   10 A+  4,0 

từ  8,5 đến   9,4 A  4,0 

từ  8,0  đến   8,4 B+  3,5  

từ  7,0  đến   7,9 B  3,0  

từ  6,5  đến   6,9 C+ 2,5 

từ  5,5  đến   6,4 C 2,0 

từ  5,0  đến   5,4  D+ 1,5 

từ  4,0  đến   4,9  D 1.0 

Không đạt Dưới 4,0 F  0  

* Riêng TTTN và ĐATN: Điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt. 



7 Nội dung chương trình 

7.1 Cấu trúc chương trình đào tạo (đối sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật) 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CNKT KỸ SƯ GHI CHÚ 

I Giáo dục đại cương  48TC 48TC Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật 

1.1 Toán và khoa học cơ bản 30 30 26 chung khối kỹ thuật + 4 của ngành 

1.2 Lý luận chính trị 10 10 Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. 
GDTC và GDQP-AN không tính vào tổng 
số tín chỉ toàn khóa. 

1.3 Pháp luật đại cương 2 2 

1.4 GD thể chất (5) (5) 

1.5 GD quốc phòng-an ninh (10) (10) 

1.6 Tiếng Anh 6 6 Học theo lớp phân loại trình độ 

II Cơ sở và cốt lõi của ngành  49 49 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

III Thực tập kỹ thuật 2 2 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

IV Tự chọn tự do 9 9 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

(chọn từ danh mục do Viện phê duyệt) 

V Chuyên ngành 25 55  

5.1 Định hướng chuyên ngành CN 19 19 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

5.2 Bổ sung chuyên ngành KS - 16 Yêu cầu riêng của chương trình KS, khác 
chương trình CNKT từ HK8. 

ĐATN kỹ sư kết hợp TTTN (3TC) 
5.3 Tự chọn bắt buộc - 8  

5.4 Đồ án tốt nghiệp (kết hợp TTTN) 6 12  

 Tổng khối lượng 133TC 163TC  

Ghi chú: 

- Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 163TC gồm toàn bộ các phần chương trình từ I-V 

- Đối tượng tuyển sinh 4.2, 4.3 chỉ phải học phần V (chuyên ngành) và những học phần chuyển đổi cần thiết, 
riêng CNKT đã theo đúng định hướng chuyên ngành thì chỉ phải học 36 TC gồm các phần 5.2, 5.3 và 5.4. 

7.2 Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo 

STT/ 

MÃ SỐ 

KHỐI KIẾN THỨC/ 

TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Giáo dục đại cương 

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)  

46TC 16 17 8 2   3    

II Cơ sở và cốt lõi ngành 

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)   

68TC   10 15 12 12     

III Thực tập kỹ thuật  

(thực hiện 4 tuần từ trình độ năm thứ 
3)  

2TC 
      2    

IV Tự chọn tự do  9TC       5 4   

V Chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy 

(28 bắt buộc + 8 tự chọn) 

36TC     4 7 8 14 13 9 

TE3610 Lý thuyết tàu thủy  4(3-1-1-8)     4      

TE3650 Kết cấu tàu thủy  3(3-1-0-6)      3      

TE4050 Trang bị động lực tàu thủy 3(3-1-0-6)       3    



TE3660 Thiết kế tàu thủy 4(4-1-0-8)      4      

TE4630 Công nghệ đóng tàu  3(3-1-0-6)       3     

TE4640 Đồ án chuyên ngành thiết kế tàu thủy 2(0-0-4-4)       2    

TE4650 Hệ thống tàu thủy 2(2-1-0-4)        2   

TE4660 Thiết bị tàu thủy 2(2-1-0-4)        2   

ME4510 Dao động tàu thủy 2(2-1-0-4)        2   

TE5610 Chân vịt tàu thủy 2(2-1-0-4)         2  

TE4670 Công ước và quy phạm hàng hải 2(2-1-0-4)        2   

TE5620 Ổn định và điều khiển tàu thủy 2(2-1-0-4)         2  

TE5630 Thủy động lực học tàu thủy 3(3-1-0-6)         2  

TE4680 Vẽ tàu 2(2-1-0-4)        2   

TE5004 Thực tập tốt nghiệp (KTTT) 3(0-0-9-6)           

TE5994 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTTT) 9(0-0-18-18)         3 9 
 Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây 8        4 4  

TE5640 Trang bị điện – điện tử tàu thủy 2(2-0-0-4)           

TE5650 Ứng dụng tin học trong CNĐT 2(2-1-0-4)           

ME4580 Lý thuyết tấm vỏ 2(2-0-0-4)           

HE4134 
Cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hòa 
không khí 

3(2-1-1-6)           

TE4440 Truyền động thủy động 3(3-1-0-6)           

TE4471 Truyền động và tự động khí nén 2(2-0-1-4)           

ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2(2-1-0-4)           

ME4180 Phương pháp phần tử hữu hạn 2(2-1-0-4)           

 Cộng khối lượng toàn khoá 163TC 18 17 18 17 16 19 18 18 13 9 

 



CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Hàng Không  

Mã ngành:  52520120 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật Hàng Không 

 

1 Mục tiêu chương trình 
Mục tiêu của Chương trình cử nhân Kỹ thuật Hàng không là trang bị cho người tốt nghiệp các yếu tố sau: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc đáp ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ 
thuật Hàng không và đồng thời thích ứng nhanh với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí 
Động lực.  

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp và có thể học 
tiếp các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sỹ, tiến sĩ trong và ngoài nước. 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế 

(4) Năng lực phát triển sản phẩm và giải pháp kỹ thuật Cơ khí Hàng không trong bối cảnh kinh tế, xã hội và 
môi trường. 

(5) Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 
Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật Hàng Không của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ 
thuật Cơ khí Hàng không:  

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống và sản 
phẩm kỹ; 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật hàng không, cơ học, cơ học máy, kỹ thuật cơ khí, vẽ kỹ 
thuật và CAD để nghiên cứu, phân tích các hệ thống và sản phẩm thuộc kỹ thuật Hàng không, Máy 
và tự động thủy khí, động cơ, kỹ thuật điện tử, điều khiển tự động ; Có khả năng phân tích và chẩn 
đoán một số sự cố thông thường trên các loại máy;   

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật động lực, truyền động cơ khí, truyền động thuỷ kết hợp khả 
năng với khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải 
pháp hệ thống và sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không và thủy  

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật; 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức; 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình; 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm  

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời  

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành 

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, 
sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện  

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC 450 



4. Năng lực phát triển sản phẩm và giải pháp kỹ thuật Hàng không trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi 
trường: 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi 
trường trong thế giới toàn cầu hóa.  

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án.  

4.3 Năng lực tham gia thiết kế sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hàng Không và 
thủy khí 

4.4 Năng lực vận hành và khai thác các quá trình, sản phẩm và giải pháp trong kỹ thuật Hàng Không. 
khí  

4.5  Năng lực thích ứng nhanh với các ngành khác trong khối Cơ khí Động lực như Động cơ, Ô tô, Tàu 
thủy và Máy & Tự động thủy khí khí.  

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy 
định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 Nội dung chương trình 

3.1 Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH 
KHỐI LƯỢNG 
(Tín chỉ, TC) 

GHI CHÚ 

1 Giáo dục đại cương   48  

1.1 Toán và khoa học cơ bản 30 
26 chung khối ngành kỹ thuật + 4 bổ 
sung của ngành 

1.2 Lý luận chính trị 10 
Theo chương trình quy định chung 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1.3 Pháp luật đại cương 2 
1.4 Giáo dục thể chất (5) 
1.5 Giáo dục quốc phòng-an ninh (10) 
1.6 Tiếng Anh 6 Chuẩn đầu ra 450 TOEIC 
2 Giáo dục chuyên nghiệp 86  

2.1 Cơ sở và cốt lõi của ngành  50 Trong đó 2 TC đồ án 

2.2 Tự chọn theo định hướng 20 
SV chọn định hướng nào thì phải 
học tất cả học phần quy định cho 
định hướng đó 

2.3 Tự chọn tự do 8 
SV chọn trong danh mục học phần 
tự chọn do viện phê duyệt 

2.4 Thực tập kỹ thuật 2 
Đăng ký thực hiện 4 tuần trong thời 
gian hè từ trình độ năm thứ 3  

2.5 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6 
Thực hiện khi chỉ còn thiếu không 
quá  10 TC các học phần tự chọn 

 Tổng khối lượng chương trình             134  

3.2 Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 



   Bổ sung toán và khoa học cơ bản 4 TC             

1 ME2142 Cơ học kỹ thuật 4(3-2-0-8)   4          

  Cơ sở và cốt lõi ngành 50 TC             

2 TE2801 Nhập môn kỹ thuật Hàng không 3(2-0-2-6)   3          

3 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I 3(3-1-0-6)   3      

4 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II 3(3-1-0-6)    3     

5 ME3191 Sức bền vật liệu 3(3-1-0-6)    3        

6 ME3060 Nguyên lý máy 3(3-0-1-6)    3        

7 EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-1-0-4)   2         

8 HE2010 Kỹ thuật nhiệt 3(3-1-0-6)     3    

9 ET2010 Kỹ thuật điện tử 3(3-0-1-6)    3     

10 ME3090 Chi tiết máy 3(3-0-1-6)     3      

11 ME3230 Dung sai và kỹ thuật đo 2(2-1-0-4)     2       

12 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 3(3-1-0-6)     3       

13 ME3130 Đồ án chi tiết máy 2(0-0-4-4)      2     

14 TE3601 Kỹ thuật thủy khí 3(2-1-1-6)     3     

15 TE2811 Vật liệu Hàng không 3(3-1-0-6)    3     

16 TE3811 Khí động lực học I 3(2-1-1-6)       3     

17 TE3821 
Hệ thống thủy lực và khí nén trên 
máy bay 

3(3-1-0-6)      3     

18 TE4801 Động cơ Hàng không I 3(2-1-1-6)        3    

19 TE3801 Kết cấu máy bay 2(2-1-0-4)      2     

  Kiến thức ngành bổ sung 20 TC              

20 TE4821 Kiểm tra và Bảo dưỡng Máy bay 3(2-2-0-6)       3  

21 TE4831 Trang thiết bị mặt đất 3(3-0-0-6)       3  

22 TE3841 Luật Hàng không 2(2-0-0-4)     2    

23 TE3831 Kỹ thuật Điện–Điện tử trên máy bay 3(3-0-0-6)     3    

24 TE4841 Cơ học vật bay 4(3-2-0-6)       4  

25 TE3851 Các hệ thống trên Máy bay 3(3-1-0-6)      3   

26 TE4811 
Nhập môn phương pháp số trong 
KTHK 

2(2-1-0-4)       2  

27 TE4005 Thực tập kỹ thuật Hàng không 2(0-0-4-4)       2  

26 TE4995 Đồ án tốt nghiệp 6(0-0-12-12)        6 

  Tự chọn tự do 8 TC          2  6  

CỘNG 90 TC 0 0 12 15 19 15 17 12 
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4 Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

ME2011   Đồ họa kỹ thuật I (hình họa và vẽ kỹ 
thuật cơ bản) 

3(3-1-0-6)  

Học phần học trước: - 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh  viên những kiến thức 
và kỹ năng nhằm: 

 Giải quyết các bài toán hình học trong không 
gian ba chiều ngay trên các hình biểu diễn 
phẳng bằng các thao tác thuần tuý hình học dựa 
trên thước thẳng và compa, đặc biệt chú trọng 
các bài toán v ề xác định giao, hình thật, khoảng 
cách, góc. 

 Biểu diễn phẳng một vật thể  trên bản vẽ kỹ 
thuật và Đọc hiểu bản vẽ phẳng: phân tích  2D 
sang 3D. 

Nội dung:  

Phần Hình họa: (21 tiết) 

 Phép chiếu và hình biểu diễn phẳng (dùng  
phương pháp các hình chiếu thẳng góc) của: 
điểm , đường , mặt. Vấn đề liên thuộc và thấy 
khuất. 

 Biến đổi hình chiếu và các bài toán v ề lượng.  
 Kỹ thuật vẽ giao tuyến. 
 Bài tập lớn bao gồm 03 phần: Biểu diễn, Biến 

đổi hình chiếu, Giao  

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bài tập 
lớn cho sinh viên. 

Phần Vẽ kỹ thuật cơ bản (24 tiết) 

 Các tiêu chuẩn trong vẽ kỹ thuật.  
 Các hình biểu diễn trong vẽ kỹ thuật: hình chiếu 

cơ bản, hình chiếu phụ, hình cắt, mặt cắt, hình 
chiếu trục đo, hình trích. Ghi kích thước hình học 
cho vật thể. 

 Phân tích, đọc hiểu bản vẽ phẳng, vật thể xuyên. 
 Nhập môn AutoCAD 
 Hệ thống bài tập bao gồm 08 bản vẽ A3 

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bản vẽ 
cho sinh viên. 

ME2012     Đồ họa kỹ thuật II (Vẽ công nghiệp  và 

CAD 2D)   

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2011/ME2015 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh  viên những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản nhằm: Biểu diễn phẳng một thiết 
bị, máy trong công nghiệp  trên bản vẽ kỹ thuật (tạo 
bản vẽ lắp) bằng cả hai phương pháp: truyền thống 

và dùng CAD. Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi 
tiết. 

Nội dung:  

 Biểu diễn các chi tiết ghép và mối ghép. 
 Biểu diễn các chi tiết truyền động và các bộ 

truyền động. 
 Tạo bản vẽ lắp đơn giản. 
 Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết. 
 AutoCAD 2D 
 Bài tập lớn  bao gồm 01 bản vẽ lắp khổ A1 bằng 

tay và 01 bằng CAD; 06 bản vẽ tách chi tiết 

Chú ý: Giảng viên phải chỉnh sửa, đánh giá bài tập 
lớn cho sinh viên. 

 

ME2142   Cơ học kỹ thuật  

4(3-2-0-8)  

Học phần học trước: MI1130,MI1140,PH1120 

Cơ học kỹ thuật là môn học cơ sở trong chương 
trình đào tạo sinh viên đại học kỹ thuật. Nội dung 
chủ yếu của môn học là các quy luật về chuyển 
động và cân bằng của các vật rắn. Môn học này 
gồm ba phần: Tĩnh học vật rắn, Động học vật rắn, 
Động lực học vật rắn. 

ME3191  Sức bền vật liệu  

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2040/ME2140/ME2142 

Các kiến thức cơ bản; thanh chịu kéo; nén; uốn; 
xoắn; thanh chịu lực phức tạp; tính toán ổn định; 
tính chuyển vị; giải siêu tĩnh bằng  phương pháp lực; 
tính toán tải trọng động; tính toán ống dày; tính độ 
bền khi ứng suất thay đổi . 

ME4540   Cơ học kết cấu 

2(2-1-0-4) 

Học phần học trước: ME3191 
Hệ thanh phẳng và không gian; hệ tĩnh định và siêu 
tĩnh; các phương pháp cơ bản để xác định nội lực và 
chuyển vị  của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng 
tĩnh và động. Tính toán thanh thành mỏng chịu uốn, 
xoắn và tải trọng phức tạp. 

ME3090  Chi tiết máy  

3(3-0-1-6)  

Học phần học trước: 
ME3040/ME3190/ME3191/ME3041= 

Các định nghĩa và khái niệm cơ bản trong tính toán 
thiết kế chi tiết máy. Tải trọng, ứng suất, chỉ tiêu về 
khả năng làm việc, độ bền mỏi .... Quy trình tính 



toán thiết kế chi tiết máy. Các chi tiết máy ghép. 
Các bộ truyền động (BT): BT bánh ma sát, BT đai, 
BT xích, BT vít - đai ốc, BT bánh răng (bánh răng 
trụ răng thẳng, răng nghiêng, bánh răng côn), BT 
trục vít – bánh vít. Tính toán và thiết kế trục, ổ trượt, 
lò xo. Tính toán và chọn ổ lăn, khớp nối. 

ME3130   Đồ án chi tiết máy 

2(0-0-4-4) 

Học phần học trước: 
((ME3191/ME3050),(ME3090/ME3220))/ME3191/M
E3061 

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và các nội 
dung sau: 

 Phân bố tỷ số truyền hợp lý cho các bộ truyền 
thành phần 

 Tính toán thiết kế các bộ truyền thành phần theo 
yêu cầu của đầu bài 

 Tính toán thiết kế các chi tiết cần thiết 
 Tính toán vỏ hộp, các chi tiết phụ và chế độ bôi 

trơn 
 Lập bảng số liệu về các thông số kỹ thuật 

ME3060 Nguyên lý máy  

3(3-0-1-6)  

Học phần học trước: ME2140/ME2142/ME2040 

Mục tiêu: Giới thiệu các định nghĩa và các khái niệm 
cơ bản, cấu trúc cơ cấu, cách hình thành và cấu tạo 
của cơ cấu. Cách phân tích và tổng hợp động học, 
lực học và động lực học của các cơ cấu và máy 
thông dụng, phương pháp tổng hợp một số cơ cấu. 

 Nội dung: Cấu trúc cơ cấu. Phân tích động học, lực 
học và động lực học cơ cấu. Chuyển động thực của 
máy. Cơ cấu cam. Cơ cấu bánh răng và hệ thống 
bánh răng. Tổng hợp cơ cấu phẳng. 

EE2012 Kỹ thuật điện  

2(2-1-0-4) 

Học phần học trước: PH1120 

Mục tiêu: Sinh viên có được các kiến thức cơ sở của 
ngành điện, có khả năng phân tích mạch điện, khai 
thác sử dụng các thiết bị chính trong xí nghiệp công 
nghiệp và có khả năng tham khảo các tài liệu 
chuyên sâu.  

Nội dung: Mạch điện: Những khái niệm cơ bản về 
mạch điện. Dòng điện sin. Các phương pháp phân 
tích mạch điện. Mạch ba pha. Quá trình quá độ 
trong mạch điện. 

Máy điện: Khái niệm chung về máy điện. Máy biến 
áp. Động cơ không đồng bộ. Máy điện đồng bộ. 
Máy điện một chiều. Điều khiển máy điện. 

EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 

3(3-1-0-6)  

Học phần học trước : MI1110, MI1140 

Mở đầu; Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên 
tục; Khảo sát động học của hệ thống ; Khảo sát tính 
ổn định và chất lượng của hệ thống;  Tổng hợp bộ 
điều khiển kinh điển;Tổng hệ thống trong không 
gian trạng thái. Phân tích hệ thống điều khiển rời 
rạc; Tổng hợp hệ rời rạc 

ET2010   Kỹ thuật điện tử 

3(3-0-1-6) 

Học phần học trước:  

Nội dung: Cung cấp kái niệm cơ bản về các phần tử 
bán dẫn và ứng dụng (đi-ốt, BJT, FET…), các mạch 
khuesch đại thuật toán, các mạch tạo dao động. 
Phần Kỹ thuật xung số sẽ cung cấp khái niệm về 
các mạch tạo xung cơ bản, các mạch logic, các 
phương pháp tối ưu hóa và biểu diễn hàm logic. 

TE 3601 Kỹ thuật Thủy khí 

3(2-1-1-6) 

Học phần học trước: MI1130,MI1120,PH1120;  

Mục tiêu:  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về thủy lực, các qui luật cân bằng của chất 
lỏng ở trạng thái tĩnh và các hình thái chuyển động 
cơ học của nó. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng các 
qui luật đó để giải quyết các bài toán đặt ra trong 
thực tế.  

Sau khi học xong môn này, sinh viên cần nắm được 
: 

 Cac tính chất của áp suất tĩnh, Phương trình Ô 
le, phương trình cơ bản thủy tĩnh, tính áp lực của 
chất lỏng lên các công trình. 

 Các phương pháp nghiên cứu chuyển động của 
chất lỏng, các đặc trưng động học, phương trình 
liên tục. 

 Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng 
lí tưởng, chất lỏng thực, phương trình Navier 
Stoc, các dạng phương trình Becnulli, các định lí 
Ơle, ứng dụng trong các bái toán thực tế. 

 Tính toán tổn thất năng lượng trong dòng chảy, 
dòng chảy rối, dòng chảy tầng trong ống tròn, 
dòng Hagen –Poadoi, dòng chảy tầng trong khe 
hẹp, dòng chảy trong khe hẹp do ma sát- Cơ sở 
lí thuyết bôi trơn thủy động. 

 Cơ sở lý thuyết để tính toán đường ống, phương 
pháp hệ số đặc trưng lưu lượng K, ứng dụng 
trong tính toán các bái toán thực tế. 

 Lực tác dụng lên vật chuyển động trong chất 
lỏng, hiệu ứng Macnut, định lý Joukovsky-Kutta 



 Lý thuyết thứ nguyên và tương tự, định lý pi, các 
tiêu chuẩn tương tự, mô hình hóa, ứng dụng  

Kỹ thuật thủy khí là cơ sở để nghiên cứu các môn 
máy thủy lực, truyền động thủy khí, tự động hóa, bôi 
trơn… Đặc biệt các ngành liên quan đến Hàng 
không, Tàu thủy, ô tô, động cơ,  Cơ khí, Luyện kim, 
Tự động hóa …môn kỹ thuật thủy khí đóng vai trò rất 
quan trọng. 

Nội dung:  Các qui luật tĩnh học, động học, động lực 
học của chất lỏng, các trạng thái dòng chảy, các 
phường trình và các nguyên lý cơ bản. Ứng dụng 
các các phường trình và nguyên lý đó để giải quyết 
các bài toán kỹ thuật trong thực tế. Sinh viên thực 
hiện các bài thí nghiệm tại phòng thí nghiệm thủy 
lực (xác định các trạng thái dòng chảy, tổn thất 
năng lượng của dòng chảy, xây dựng phương trình 
Becnulli) và khí động ( xác định lực khí động, 
moment chúc ngóc và phân bố áp suất xung quanh 
profil cánh đặt tròng dòng chảy) 

TE2801 Nhập môn kỹ thuật Hàng không 

3(2-0-2-6)  

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Sau khi học song môn học sinh viên có 
khả năng hiểu biết về chương trình đào tạo của 
chuyên ngành, các kỹ năng yêu cầu chuẩn bị cho 
học chuyên ngành. 

Sinh viên nắm được các khái niệm ban đầu các 
hiện tượng xẩy ra khi một máy bay đang vận hành. 
Nắm được cấu tạo tổng quan một máy bay bao gồm 
các kiến thức về khí động, động cơ, kết cấu, cơ học 
bay cũng như những kiến thức tổng quan ;Cuối 
cùng sinh viên có khả năng làm việc nhóm bằng 
cách tham gia tìm hiểu các chuyên đề cụ thể về 
chuyên ngành để sinh viên hiểu sâu thêm về ngành 
mình sẽ học. 

Nội dung: Giới thiệu về chương trình học, Các khái 
niệm khí động lực học máy bay, Các loại máy bay, 
Khái niệm động cơ máy bay, Máy bay trong khi bay-
cơ học vật bay, Máy bay trục thăng, trọng lượng và 
cân bằng, Kết cấu máy bay, nghiêu cứu chuyên đề 
về chuyên ngành theo nhóm. 

TE2811 Vật liệu hàng không 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: ME2040/ME2142 

Mục tiêu: Sinh viên được đào tạo để có kiến thức về 
các loại vật liệu sử dụng trên máy bay. Sinh viên 
sau khi học học phần này sẽ phân loại, đánh giá 
được ứng xử cơ học và công nghệ gia công vật liệu 
composite trên nền hữu cơ. Hiểu được đặc thù của 

loại vật liệu này như là: tính không đồng nhất và tính 
dị hướng cao, từ đó tính toán được khả năng chịu 
bền và tuổi thọ cho các kết cấu làm bằng loại vật 
liệu này.    

Nội dung: Phân loại vật liệu. Định nghĩa và tính chất 
cơ bản của vật liệu composite. Các phương pháp 
gia công cơ bản. Tính không đồng nhất và tính dị 
hướng của vật liệu. Đồng nhất hóa vật liệu và Cơ 
học vật liệu dị hướng. 

TE3811 Khí động lực học I 

3(2-1-1-6) 

Học phần học trước:  TE3601 

Mục tiêu: Sau khi học xong môn học khí động lực 
học 1 sinh viên có khả năng nắm vững những khái 
niệm chuyên môn, các phương trình mô tả chuyển 
động dòng chảy không nén được. Sinh viên có khả 
năng áp dụng các phương pháp tính toán cánh 
nâng cho dòng chảy có thế, lý thuyết cánh mỏng 
cho cánh 2D, lý thuyết đường nâng cho cánh hữu 
hạn cũng như dòng chảy ba chiều không nén được. 
Ngoài ra sinh viên còn nắm được phương pháp tính 
toán cho cánh quay khi sử dụng lý thuyết động 
lượng.  

Nội dung: Định nghĩa về khí động lực học, Profile 
cánh, Các phương trình cơ bản của khí động lực 
học,  Dòng chảy có thế, Dòng không nén được qua 
profile cánh, Dòng không nén được qua cánh hữu 
hạn, Dòng không nén được ba chiều, Lý thuyết 
cánh quạt và lực đẩy. 

TE3821 Hệ thống thủy lực và khí nén trên máy 
bay 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước:  TE3601 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ 
bản về máy thủy lực, hệ thống khí nén bao gồm các 
phần tử, thiết bị thuỷ lực-khí nén công nghiệp (máy 
nén, bơm thủy lực, bộ lọc, van an toàn…), các kiến 
thức chung về các hệ truyền động thuỷ lực - khí 
nén. Sinh viên biết đọc các ký hiệu quy ước chuyên 
ngành, xây dựng được các sơ đồ nguyên lý, biểu đồ 
trạng thái, sơ đồ logic điều khiển cho các hệ truyền 
động-tự động thuỷ-khí và sử dụng chúng làm công 
cụ trong phân tích làm việc và tính toán thiết kế một 
hệ thống thuỷ lực - khí nén cụ thể. Ngoài ra sinh 
viên còn có được các kỹ năng cơ bản trong bảo 
dưỡng, tháo lắp các phần tử, thiết bị và sơ đồ thực 
tế cũng như việc vận hành và hiệu chỉnh làm việc 
của chúng. 

Nội dung: Các phần tử và thiết bị thuỷ lực –khí nén 
công nghiệp:  



 khái niệm cơ bản về máy thủy lực, các loại van 
và phần tử thuỷ lực cơ bản phân loại (tên goị, ký 
hiệu quy ước chức năng, nguyên lý hoạt động, 
phân loại, lĩnh vực sử dụng) , các thông số cơ 
bản và các đặc tính làm việc;  

 khái niệm chung về khí nén công nghiệp; những 
nét khác biệt và đặc thù và các ưu nhược điểm; 
các loại van và phần tử khí nén công nghiệp (tên 
gọi, ký hiệu quy ước, chức năng, nguyên lý hoạt 
động, lĩnh vực sử dụng);  

Các hệ Truyền động – tự động thuỷ-khí : 

 khái niệm chung về các hệ Truyền động thuỷ lực 
và khí nén công nghiệp: định nghĩa, phân loại, 
lĩnh vực sử dụng; các thành phần cơ bản; sơ đồ 
nguyên lý; các phương pháp điều chỉnh vận tốc 
của các cơ cấu chấp hành thuỷ khí; tóm lược về 
các hệ truyền động thuỷ lực lái trên máy bay 

 hệ truyền động-tự động và hệ truyền động –tự 
động thuỷ-khí làm việc theo chu trình; biểu đồ 
trạng thái; sơ đồ logíc điều khiển; bài toán tổng 
hợp và phân tích hoạt động của các hệ truyền 
động-tự động thuỷ khí; 

 các phương pháp điều khiển hoạt động của các 
hệ Truyền động-tự động thuỷ- khí (theo vị trí, 
theo áp suất, theo thời gian, kết hợp); 

 ứng dụng kỹ thuật PLC để đ/k các hệ Truyền 
động-tự động thuỷ- khí.  

TE4801 Động cơ Hàng không I 

3(2-1-1-6) 

Học phần học trước:  TE3601,TE3811 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng phân biệt sơ bộ 
các loại động cơ máy bay, hiểu được cấu tạo và các 
bộ phận chính của động cơ nhiệt và động cơ tuabin 
khí. Trong môn học này sinh viên hiểu được sự 
chuyển hóa năng lượng trong động cơ. Sinh viên 
biết phân tích và tính toán chu trình nhiệt động cơ, 
các chế độ hoạt động cũng như các thông số đặc 
trưng. 

Nội dung: Các loại động cơ máy bay. Các bộ phận 
chính của động cơ tuabin khí : ống hút, máy nén, 
buồng cháy, tuabin, ống đẩy. Tính toán chu trình 
nhiệt động cơ : chu trình lý tưởng, chu trình thực. 
Đặc tính động cơ tuabin khí.  

TE3801 Kết cấu máy bay  

2(2-1-0-4)  

Học phần học trước: ME3191 

Mục tiêu: Sinh viên sẽ có được các khái niệm cơ 
bản về kết cấu khung, dầm của máy bay (thành 
mỏng, vỏ mỏng). Sinh viên được trang bị các 
phương pháp lựa chọn kết cấu, tính toán những liên 

kết và kích thước hình học phù hợp để áp dụng cho 
kết cấu đó (tính toán trong điều kiện ứng suất 
phẳng, biến dạng phẳng). Kết thúc học phần, sinh 
viên có khả năng phân tích lực tác dụng, tính toán 
ứng xử và tính toán bền cho một kết cấu thuộc một 
bộ phận hoặc một phần trên máy bay. Những hiểu 
biết của sinh viên sau khóa học có khả năng áp 
dụng để tính toán cho những kết cấu cơ sở. Học 
phần này sẽ làm cơ sở cho một số học phần khác 
thuộc chương trình đào tạo như: Thiết kế máy bay, 
Đồ án máy bay. 

Nội dung: Đặc điểm chung về thiết kế cho khung 
máy bay bao gồm: kết cấu, tải trọng, lực khí động, 
lực quán tính, lực đẩy; Các dạng kết cấu cánh, tải 
trọng trên các loại cánh; Tải trọng trên cơ cấu 
khung dầm máy bay bao gồm định nghĩa các dạng 
tải trọng, tải trọng trên thân, cánh, đuôi đứng và tính 
toán bền mỏi. Các dạng kết cấu thường sử dụng 
bao gồm: dầm, khung, thành mỏng. Vật liệu và quá 
trình sản xuất cho kết cấu máy bay: hợp kim nhôm, 
ma giê, thép, ti tan, hợp kim ti tan, niken, nhựa và 
vật liệu composite; Sơ lược quá trình sản xuất  và 
gia công các chi tiết từ những vật liệu này.  

TE4821 Kiểm tra và bảo dưỡng máy bay  

3(2-2-0-6) 

Học phần học trước: TE3801,TE3851 

Mục tiêu: Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản 
về quá trình bảo dưỡng máy bay (chức năng, nhiệm 
vụ của bảo dưỡng, bảo dưỡng các phần cụ thể của 
máy bay, nắm được quy trình thời gian cần thực 
hiện bảo dưỡng, ví dụ như check A,B,C). Sinh viên 
có thể thực hiện được một số quy trình bảo dưỡng 
của Vietnam Airlines theo các loại check A, B hoặc 
C. Bên cạnh đó, sinh viên phân biệt được các hệ 
thống chứng chỉ quốc tế về bảo dưỡng của ngành 
hàng không.  

Nội dung: Lý thuyết cơ bản về bảo dưỡng:Chức 
năng cơ bản, những yêu cầu, hệ thống thông tin 
quản lí bảo dưỡng. Hoạt động bảo dưỡng tại 
Vietnamairlines. Những vấn đề liên quan đến bảo 
dưỡng, xây dựng chương trình production planning, 
tính toán tổng chi phí kỹ thuật. Những hệ thống luật 
và chứng chỉ bảo dưỡng. 

TE4831 Trang thiết bị mặt đất  

3(3-0-0-6) 

Học phần học trước:  TE3821,TE3851 

Mục tiêu: Sinh viên phân biệt được các trang thiết bị 
cơ bản tại các sân bay để phục vụ cho việc khai 
thác, bảo dưỡng máy bay, phục vụ khách hàng (hệ 



thống nâng hàng, hệ thống kiểm tra an ninh). Sinh 
viên hiểu được nguyên lý hoạt động và cấu tạo của 
các thiết bị từ đó có khả năng khai thác và bảo 
dưỡng hiệu quả các trang thiết bị này.  

Nội dung: Giới thiệu về các trang thiết bị mặt đất 
điển hình phục vụ tại các xí nghiệp khai thác vận tải 
Hàng không. Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu 
tạo chính của các trang thiết bị. Nguyên tắc tổ chức, 
khai thác và vận hành các trang thiết bị này nhằm 
đảm bảo chất lượng an toàn, an ninh trong khai 
thác bay. 

TE3841 Luật Hàng không 

2(2-0-0-4)  

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng diễn giải về các 
điều luật cơ bản qui định trong luật hàng không, liên 
quan tới mọi lĩnh vực trong ngành hàng không từ tàu 
bay, cảng hàng không, an ninh, khai thác và vận 
chuyển bay … Sinh viên lĩnh hội được trách nhiệm 
của nhân viên phục vụ trong ngành để từ đó có kiến 
thức đầy đủ về công việc sau này.  

Nội dung: Các qui định chung, yêu cầu đối với tàu 
bay, việc quản lí tại cảng hàng không, yêu cầu đối 
với nhân viên hàng không, khai thác và vận chuyển 
bay, các trách nhiệm dân sự trong việc bồi thường 
khi gặp sự cố, vấn đề quan trọng về an ninh và hoạt 
động hàng không. 

TE3831 Kỹ thuật điện và điện tử trên máy bay. 

3(3-0-0-6) 

Học phần học trước: ET2010,EE2012 

Mục tiêu: Sinh viên có khả năng hiểu biết cần thiết 
về nguyên lý cấu tạo các hệ thống điện (thiết bị 
điện, đồng hồ và hệ thống dẫn đường, hệ thống 
điều khiển tự động, hệ thống kiểm tra) và hệ thống 
vô tuyến điện (hệ thống thông tin liên lạc, Ra đa) 
trên máy bay. Sinh viên phân tích được cấu trúc và 
sự hoạt động của các hệ thống nêu trên. 

Nội dung: Giới thiệu hệ thống điện trên máy bay và 
các nguyên lý cơ bản, các định luật cơ bản. Hệ 
thống phát và lưu trữ điện năng. Hệ thống các loại 
động cơ điện sử dụng trong hàng không. Hệ thống 
phân phối điện trên máy bay. Tìm hiểu về hệ thống 
thông tin trong hàng không. Hệ thống lái tự động 
trên máy bay. 

TE4841 Cơ học vật bay  

4(3-2-0-6)  

Học phần học trước: TE3601,TE3811 

Mục tiêu: Sinh viên phân biệt được các khái niệm cơ 
bản về độ nhớt, số Reynold và lớp biên của chất 
lỏng chuyển động. Xác định được tương tác giữa 
dòng chảy lên cánh, profile cánh máy bay. Tính 
toán được thông số khí động lực học ở các chế độ 
bay của máy bay (bay bằng, bay leo đều, bay hạ 
đều). Sinh viên phân tích được các chế độ bay đặc 
biệt (bay liệng, bay lộn vòng, bay bổ nhào). Phân 
tích được ảnh hưởng của các loại động cơ khác 
nhau đến tính năng bay của máy bay. Sinh viên giải 
quyết được bài toán ổn định tĩnh của máy bay. 

Nội dung: Giới thiệu về sơ đồ khí quyển - máy bay, 
các phương trình cơ bản của cơ chất lỏng, lực nâng, 
lực cản,  các chế độ bay, tính năng bay, đường đặc 
tính máy bay, trần bay, bán kính bay... đường đặc 
tính động cơ, đường đặc tính tổng hợp, hệ số tải 
trọng, công suất, đồ thị toạ độ cực, ảnh hưởng của 
dòng rối tới tính năng bay, ổn định tĩnh của vật 
bay...  

TE3851 Các hệ thống trên máy bay 

3(3-1-0-6) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Sinh viên được trang bị các kiến thức 
chung về các hệ thống (hệ thống thủy lực, hệ thống 
thu thả càng, hệ thống nhiên liệu, hệ thống phanh, 
hệ thống đo). Sinh viên hiểu được sơ đồ cấu tạo, 
chức năng và làm việc của các hệ thống trên máy 
bay (trừ các hệ thống điện và điện tử). Sinh viên 
phân tích được nguyên lý, qui luật vận hành của 
từng hệ thống để từ đó có thể khai thác và chuẩn 
đoán tốt trong quá trình bảo dưỡng các hệ thống khi 
có sự cố. 

Nội dung: Giới thiệu nguyên lý kết cấu và làm việc 
của các hệ thống cơ bản trên máy bay dân dụng: hệ 
thống thủy lực, hệ thống thu thả càng, hệ thống 
nhiên liệu, hệ thống phanh, hệ thống đo… Các 
nguyên tắc bảo dưỡng hệ thống. 

 

TE4811 Nhập môn phương pháp số trong KTHK 

2(2-1-0-4) 

Học phần học trước: TE3601,TE3811 

Mục tiêu: Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản 
về phương pháp mô phỏng số trong các bài toán 
liên quan đến cơ học chất lỏng, khí động lực học và 
truyền nhiệt đối lưu. Có khả năng ứng dụng vào 
việc xây dựng một chương trình tinh toán đơn giản 
dùng cho phân tích đặc tính dòng chảy bên trong 
hoặc bao quanh vật thể. Đồng thời sinh viên cũng 
có thể ứng dụng được phần mềm thương mại Fluent 



vào việc mô phỏng các bài toán cơ bản liên quan 
đến khí động lực học. 

Nội dung: Môn học giới thiệu một cách tổng quát 
các phương trình cơ bản trong chất lỏng. Từ đó ứng 
dụng một vài phương pháp: điểm kì dị, thể tích hữu 
hạn, sai phân hữu hạn cho việc giải bài toán cơ học 
chất lỏng. Phần tiếp theo, môn học trình bày một số 
mô hình tính toán trong dòng chảy rối. Môn học này 
được kết thúc bằng việc ứng dụng một phần mềm 
thương mại vào giải một số bài toán trong Hàng 
không. 

TE4005 Thực tập kỹ thuật Hàng không 

2(0-0-4-4) 

Học phần học trước: TE3801,TE3811,TE3851 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần sinh viên có 
thể phân tích đánh giá các cụm, hệ thống chính của 
máy bay: càng, cánh, thân...; có khả năng xây dựng 
quy trình khai thác sử dụng và bảo trì các bộ phận 
của một máy bay; có năng lực tham gia thiết kế, chế 

tạo các cơ cấu, hệ thống liên quan đến thủy lực, khí 
động lực học trên máy bay;  

Nội dung: Sinh viên thực hành các công việc cụ thể 
của kỹ thuật viên tại các cơ sở dịch vụ kỹ thuật, sản 
xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp hàng 
không. 

TE4995  Đồ án tốt nghiệp  

6(0-0-12-12) 

Học phần tiên quyết:  TE4005 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần sinh viên có 
khả năng xây dựng quy trình khai thác sử dụng và 
bảo trì, bảo dưỡng các bộ phận chính; có khả năng 
với khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ 
hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ 
thống và sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực Kỹ thuật 
Hàng không và thủy khí; 

Nội dung: Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 
của đồ án dưới sự hướng dẫn của cán bộ hướng 
dẫn. 

 

 



KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG 

 

Tên chương trình:  Chương trình Kỹ sư kỹ thuật Hàng không 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Hàng không 

Mã ngành: 52520120 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 

 

1 Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu của chương trình Kỹ sư kỹ thuật Hàng không là trang bị cho người tốt nghiệp: 

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành Kỹ thuật Hàng không. 

(2)  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. 

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế. 

(4) Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự 
động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

(5)  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư kỹ thuật Hàng không có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là  

 Kỹ sư quản lý dự án 

 Kỹ sư thiết kế, phát triển 

 Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng 

 Kỹ sư kiểm định, đánh giá 

 Tư vấn thiết kế, giám sát 

 Kỹ sư bán hàng, tiếp thị 

 ... 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật Hàng không trong và ngoài nước. 

2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi 
Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật Hàng Không của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực 
kỹ thuật Cơ khí Hàng không:  

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống và 
sản phẩm kỹ thuật (MI1110, MI1120, MI1130 MI1140, PH1110, PH1120, IT1110, EE2012, 
HE2010); 

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật hàng không, cơ học, cơ học máy, kỹ thuật cơ khí, vẽ 
kỹ thuật và CAD để nghiên cứu, phân tích các hệ thống và sản phẩm thuộc kỹ thuật Hàng 
không, Máy và tự động thủy khí, động cơ, kỹ thuật điện tử, điều khiển tự động ; Có khả năng 
phân tích và chẩn đoán một số sự cố thông thường trên các loại máy bay (TE3811, ME2011, 



TE2801, ME2142, ME3060, ME3191, ME3090, ME3130, ME3230, ME2012, ET2010, EE3359, 
TE3831, TE4841,);   

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật động lực, truyền động cơ khí, truyền động thuỷ kết hợp khả 
năng với khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải 
pháp hệ thống và sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không và thủy khí (TE4821, 
TE3811, ME3090, ME3130, TE3601, TE3801, TE4841,); 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật (TE4811, TE4005, TE4995,…); 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức (TE2801, TE4005, TE4995,…);  

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. (SSH1110, SSH1120, SSH1050, SSH1130,…); 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. (TE2801, ME3130, TE4811, TE4005, TE4995,…); 

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. (TE2801, TE4811, TE4005, TE4995); 

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. (TE2801, PH1110, PH1120, TE4811, 
TE4005, TE4995,…); 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, làm việc theo nhóm (đa ngành và đa quốc gia) (EM1010, TE2801, 
TE4811, TE4005, TE4995,..); 

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình 
huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. (FL1101, FL1102, ME3130, 
TE4811, TE4005, TE4995,…); 

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450. (FL1101, FL1102); 

4. Năng lực phát triển sản phẩm và giải pháp kỹ thuật Hàng không trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi 
trường: 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi 
trường trong thế giới toàn cầu hóa. (SSH1110, SSH1120, EM1010,…) 

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án. 
(TE2801, TE4811, TE4005, TE4995, TE4821, TE4841, …); 

4.3 Năng lực tham gia thiết kế sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hàng Không 
và thủy khí. (TE3811, ME2142, ME3060, ME3090, ME3130, TE3601, TE3801, TE3821, 
TE4801, TE2811, TE4831, TE3851, TE3801, TE4995, TE4821, TE4841,…); 

4.4 Năng lực vận hành và khai thác các quá trình, sản phẩm và giải pháp trong kỹ thuật Hàng 
Không. khí (TE4821, TE4811, TE4005, TE4995, TE4841,…).  

4.5  Năng lực thích ứng nhanh với các ngành khác trong khối Cơ khí Động lực như Động cơ, Ô tô, 
Tàu thủy và Máy & Tự động thủy khí khí (TE4811, TE4005, TE4995, TE4841,…).  

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc: 

5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(SSH1110, SSH1120, SSH1130, SSH1050) 

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình 
quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (PE1010, PE1020, PE1030, PE2010, PE2020, 
MIL1110, MIL1120, MIL1130) 



3 Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa 

3.1 Chương trình chính quy  

 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm. 

 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 163 tín chỉ  (TC)  

3.2 Chương trình chuyển hệ từ CNKT 

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Hàng không (4 năm) hoặc các ngành gần gũi. 
Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn ở chương trình Cử 
nhân kỹ thuật: 

 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1-1,5 năm. 

 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 35 - 55 tín chỉ (TC)  

4 Đối tượng tuyển sinh 
4.1  Học sinh tốt nghiệp phổ thông trúng tuyển kỳ thi đại học vào nhóm ngành phù hợp của Trường 

ĐHBK Hà Nội sẽ theo học chương trình 5 năm hoặc chương trình 4+1 năm. 
4.2  Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật Hàng không theo chương trình đào tạo Kỹ thuật Hàng không 

của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học chương trình chuyển hệ 1 năm. Người tốt 
nghiệp Cử nhân Cơ khí, Cơ khí Động lực Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học 
chương trình chuyển hệ 1 năm nhưng phải bổ sung một số học phần để đạt yêu cầu tương 
đương chương trình Cử nhân kỹ thuật Hàng không (xem mục 7). 

4.3 Người tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, cử nhân công nghệ Cơ khí của Trường 
ĐHBK Hà Nội được xét tuyển vào học chương trình chuyển hệ 1 năm sau khi hoàn thành một 
học kỳ chuyển đổi, bổ sung (xem mục 7). 

4.4 Người đang học chương trình Cử nhân hoặc Kỹ sư các ngành khác tại Trường ĐHBK Hà Nội có 
thể học chương trình song bằng theo Quy định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của 
Trường ĐHBK Hà Nội. 

4.5 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường ĐHBK Hà Nội hoặc của các trường đại học 
khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo 
những quy định cụ thể của Trường ĐHBK Hà Nội. 

5 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học 
chế tín chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội. Những sinh viên theo học chương trình song bằng còn phải tuân 
theo Quy định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của Trường ĐHBK Hà Nội. 

6 Thang điểm  
Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập 
chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.  

 

 
Thang điểm 10 

(điểm thành phần) 

Thang điểm 4 

Điểm chữ Điểm số 

Điểm đạt* 
từ  9,5 đến   10 A+  4,0 

từ  8,5 đến   9,4 A  4,0 



từ  8,0  đến   8,4 B+  3,5  

từ  7,0  đến   7,9 B  3,0  

từ  6,5  đến   6,9 C+ 2,5 

từ  5,5  đến   6,4 C 2,0 

từ  5,0  đến   5,4  D+ 1,5 

từ  4,0  đến   4,9  D 1.0 

Không đạt Dưới 4,0 F  0  

* Riêng TTTN và ĐATN: Điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt. 



7 Nội dung chương trình 

7.1 Cấu trúc chương trình đào tạo (đối sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật) 

TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CNKT KỸ SƯ GHI CHÚ 

I Giáo dục đại cương  48TC 48TC Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật 

1.1 Toán và khoa học cơ bản 30 30 26 chung khối kỹ thuật + 7 của ngành 

1.2 Lý luận chính trị 10 10 Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. 
GDTC và GDQP-AN không tính vào tổng 
số tín chỉ toàn khóa. 

1.3 Pháp luật đại cương 2 2 

1.4 GD thể chất (5) (5) 

1.5 GD quốc phòng-an ninh (10) (10) 

1.6 Tiếng Anh 6 6 Học theo lớp phân loại trình độ 

II Cơ sở và cốt lõi của ngành  50 50 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

III Thực tập kỹ thuật 2 2 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

IV Tự chọn tự do 8 8 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

(chọn từ danh mục do Viện phê duyệt) 

V Chuyên ngành 26 55 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

5.1 Định hướng chuyên ngành CN 20 20 Yêu cầu chung cho CNKT và KS 

5.2 Bổ sung chuyên ngành KS - 15 Yêu cầu riêng của chương trình KS, khác 
chương trình CNKT từ HK8. 

ĐATN kỹ sư theo từng chuyên ngành, kết 
hợp TTTN (3TC) 

5.3 Tự chọn bắt buộc - 8  

5.4 Đồ án tốt nghiệp (kết hợp TTTN) 6 12  

 Tổng khối lượng 134TC 163TC  

Ghi chú: 

 Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 161TC gồm toàn bộ các phần chương trình từ I-V 

 Đối tượng tuyển sinh 4.2, 4.3 chỉ phải học phần V (chuyên ngành) và những học phần chuyển đổi 
cần thiết, riêng CNKT đã theo đúng định hướng chuyên ngành thì chỉ phải học 35TC gồm các 
phần 5.2, 5.3 và 5.4. 

7.2 Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo 

STT/ 

MÃ SỐ 

KHỐI KIẾN THỨC/ 

TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Giáo dục đại cương 

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)  

46TC 16 17 10 3       

II Cơ sở và cốt lõi ngành 

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)   

50TC   8 15 14 10 3    

III Thực tập kỹ thuật  

(thực hiện 4 tuần từ trình độ năm thứ 3)  

2TC 
      2    

IV Tự chọn tự do  8TC      2  6   



V Chuyên ngành 

(47 bắt buộc + 8 tự chọn) 

55TC     3 5 12 11 15 9 

TE4821 Kiểm tra và Bảo dưỡng Máy bay 3(2-2-0-6)       3    

TE4831 Trang thiết bị mặt đất 3(3-0-0-6)       3    

TE3841 Luật Hàng không 2(2-0-0-4)      2     

TE3831 Kỹ thuật Điện–Điện tử trên máy bay 3(3-0-0-4)     3      

TE4841 Cơ học vật bay 4(3-2-0-6)       4    

TE3851 Các hệ thống trên Máy bay 3(3-1-0-6)      3     

TE4811 Nhập môn phương pháp số trong KTHK 2(2-1-0-4)       2    

TE4871 Cơ sở thiết kế máy bay 3(2-0-2-4)        3   

TE5801 Động cơ Hàng không II 2(2-0-1-4)         2  

TE5821 Đồ án tính toán thiết kế máy bay 2(0-0-4-4)         2  

TE4881 Khí động lực học II 3(2-1-1-4)        3   

TE4891 Khí động đàn hồi 2(2-1-0-4)        2   

TE4901 Cơ học phá huỷ 3(2-2-0-6)        3   

TE5005 Thực tập tốt nghiệp 3(0-0-6-6)         3  

TE5995 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư 
9(0-0-18-

18) 
         9 

 Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây 8         8  

TE5811 Máy bay trực thăng 3(3-0-0-4)           

TE4861 Tiếng Anh chuyên ngành 2(2-1-0-6)           

TE4902 Đặc tính vật lý khí quyển 2(2-0-1-6)           

TE3460 Máy thủy lực thể tích 2(2-1-0-4)           

TE4470 Truyền động thủy lực thể tích 2(2-0-1-4)           

TE3410 Lý thuyết cánh I 2(2-1-0-4)           

TE3210 Lý thuyết ô tô  3(3-1-0-6)           

EE3110 Kỹ thuật đo lường 3(3-0-1-6)           

EE3600 Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp 3(3-0-1-6)           

TE5831 
Tải trọng và độ bền kết cấu vật bay 
(BTL) 3(2-2-0-6) 

          

TE5841 
Ứng dụng phương pháp số trong tính 
toán kết cấu hàng không (BTL) 3(2-2-0-6) 

          

 Cộng khối lượng toàn khoá 163TC 18 17 18 18 17 17 17 17 15 9 
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TRuor{c DAr Hec eAcFr KHoA HA No. r
vrpN co xni D9NG r,U. c

, a/ 
'36: 50r /CV-CKDL

V/v: HiQu chinh tli6u kiQn hqc phen

co. NG HOA xA Hor CHU NGrfA VrEJ NAM
DQc L$p - Tg Do - HSnh Phlic

Hd NAi, ngdy 02 thdng I I ndm 2011

Kfnh grii: PHONG DAO TAO DAI HQC

Theo phin 6nh cria sinh vi€n K54 hiQn nay c6c em sinh vi€n c6 mQt sO ttrO khdn

^ ,^
1. Hgc phan COng nghQ ch6 tqo miry (I\,G,3l7l) ddi h6i tli6u kiQn hgc phdn hec

tru6c ld ME4062 vir 1vtr4212. ThVc t6, trong chuong trinh ddo tpo cria sinh

vi€n ViQn Co khi DOng lpc, ME3l7l chi y6u c6u hgc phAn hgc trudc ld
l\43230 vd hgc phan ndy sinh vi6n il6 ilugc h9c d hqc kj 20lll n€n dri tti€u

ki6n cldng ky hqc phdn ME3l71.

2. H1c phAn O6 an chi titit mrly (ME3l30) ddi h6i tli6u ki6n hgc phAn hsc tru6c

ld ME3040 vd ME3050. ThUc t6, trong chuong trinh ddo tpo cria sinh vi6n

ViQn Co khf DQng luc, ME3130 chi y€u cAu hoc phAn hsc trudc la ME319l vd
rrl ..ra-taTrir
hgc phdn ndy sinh vi6n cld tlugc hgc 6 hgc ky 2011I n6n dri cli€u ki€n tl[ng ky

hgc phdn ME3130.

3. Hgc phdn M6y thriy khi (TE3400) y€u cdu tli€u kiQn hgc tru6c Id T83602.

Thgc ti5 hgc phan TE3400 y€u cAu hoc phdn hoc tru6c ld TE3601 hoac

T83602. Sinh vi€n dd dugc hgc hgc phAn TE3601 0 hgc ky 20111 n6n chi diAu

ki6n tl6ng kf hgc phdn TE3400.

4. Hec phan fhiiSt t<6 tau thriy (TE3660) y6u cAu di6u kiQn hgc tru6c ld TE3650
\ I tivd hgc phen KOt cdu tdu thriy (TE3650) y€u cdu di6u kiQn hgc tru6c ld

TE3660. Thlrc ti5 theo ttii cuong chi ti6t thi hgc phAn TE3650 vd TE3660 c6

th6 hgc song hdnh n€n sinh vi€n dri cli€u kiQn d5ng ky 2hgcphAn ndy.

Vi vfy, ViQn Co khi DQng lpc kfnh tt6 ngh! Phong Ddo t4o dai hgc xem x6t, hi6u

chinh tli6u kign c6c hgc phan tr€n tI€ sinh vi6n c6 th€ dang ky dugc.

Xin trdn trgng cAm on.

trong viQc ddng ky hqc phAn cho hgc kj, 20ll2,cU th€ ld:

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

fi. vrEN TRuorVG

PHO VIEN TRUONG

PGS,TS.%,%;* %O



TRTIOT{G DAr HOC BACH KHOA rrA NO. r CO. NG HOA XA HO. I CIro NGHIA VIEJ NAM
VIDN CO KHi DQNG Lttc DQc Lip - Tq Do - H4nh Phrlc

s6: J6/. /CV-CKDL Hd N7,i, ngdy 24 thdng I0 ndm 201I

V/v: Di6u chinh thoi luqng m6n hgc

Kinh gti: KHOA DAI HQC TAI CHTJC

Do y6u cAu d6m bio chuy6n mdn vd theo dA nghi cria BQ m6n 0 t6 vd xe chuy6n

dung, ViQn Co khi DQng lUc kinh. dA nehi Khoa D4i hgc T4i chric bO tri 3 hqc trinh cho

m6n hgc OO an tnii5t ti5 tinh toan 6 t6 trong chuong trinh ddo t4o hQ dai hqc tai chric

nganh 6 t6 thay cho 2 ilon vi hgc trinh nhu hiQn nay.

\/ 
Xin trdn trgng cdrn crn.

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

PHO VIEN TRUdNG

rcs.rs.%'%;* %io



TRr,tof{c DAr Hec eAcH KHoA rnNOr ceNG noAxA Ho. I crr0 NcHi,tvmJ NAM
vIEN co xni D9NG r,U. c

st5: 3 70 tcv-cKDL

V/v: ChuyrSn hgc phAn

DQc L$p - Tr; Do - H4nh Phric

Hd NAi, ngdy I2 thdng 12 ndm 201l

//rvrpN TRr/oNG

67
pHo vtEru TRUoNG

rs g 6/'r,/ 6"rg

Kinh giri: BAN GIAM o6c vIEN CO KHi

ViQn Co khf DQng lpc xin thdng b6o t6i Ban Gi6m d6c mdt sO nQi dung sau:

HiQn nay, hgc phdn TE3600 Ki thuflt thriy khi (2TC) dd dugc c6c sinh vi€n

(Co tliQn tt) thuQc ViQn Co khf cldng ky hqc vdo hsc kj' 2 ndm hgc 201l-2012. Tuy

nhi6n, trong danh srich c6c hgc phen cria ViQn Co khi DQng lgc kh6ng c6 hgc phAn

TE3600 Kf thuQt thriy khi md chi c6 hgc phdn TE3600 Co hgc chAt long vd img dung.

Hgc phAn ndy chi dirng cho chuong trinh ddo tpo ch6t luqng cao 2007 . ViQn Co khf

DQng lUc <15 bfuo c6o l6n Phdng Ddo t4o dA nghi chuy,Sn c6c sinh vi€n dd tl[ng ky hgc

pnan fef 600 sang hgc phdn T83602 (zTC). DC dam b6o quyAn lgi cho sinh vi6n,

Vi6n Co khf DQng lgc <1€ nghf Ban gi6m ddc ViQn Co khf thdng b6o tdi todn th6 c6c

em sinh viOn chri y khi dIng ky m6n hoc.

Xin trdn trgng cim on

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.



TRUOI.{G DAI HQC BACH KHoA HANSI Co. NG HoA xA HO. I cTO NGHIA VIEJ NAM
vIpN cO xni D9NG t tI. c DQc Lgp - Tq Do - Hgnh phfc

56: J 6I tcv-cr.sr Hd Ni,i, ngdy 12 thdng 12 ndm 201 I
V/v: Di6u chinh chucrns trinh ddo tao

Kinh gui: PHONG DAO TAO DAI HQC

Hi6n tai, trong danh mpc hgc phAn do ViQn Co khi DQng lgc quan ly khdng c6

hgc phAn TE3600 Kj thuat thriy khi (2TC) md chi c6 hsc phAn TE3600 Co hec ch6t

l6ng vd img dpng (2TC) vd chi dtng cho chuong trinh ddo t4o chSt lugng cao 2007 .

Vi6n Co khf DQng lgc kinh dA nghi Phdng Ddo tpo D4i hgc mQt sO ndi dung

sau:

l. Sria t€n hoc phdn TE3600 Kf thuat thity khi thAnh TE3600 Co hgc chdt l6ng vd

fng dpng

2. Chuy6n c6c sinh vi€n Co tliQn tri da dlng ky hqc phdn TE3600 sang hgc ph6n

T83602 - Ky thuflt thriy khi (2 TC) cho phu hqp v6i chucrng trinh ddo tqo 2009.

Xin trdn trong c6m on.

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

rf v$n rRUOr{c

-/-
tury2

PHO VIEN TRUONG

rs.9 6/ot/ 6'r,+



TRUOI.{GDAI HQC BACH KHOA FIANQI
vrEN co xni D9NG r,U. c

so:Jf{ tcv-ctiJr
V/v: 86 sung hgc phdn cho CTDT ThS

CQNG HOA xA Ho. r CIr0 NGrfrA VrEJ NAM
DQc L$p - Tr3 Do - H4nh Phtflc

Hd N|| ngdy 30 thdng I2 ndm 201I

Kinh grii: vI[N DAo TAO SAU DN HQC

Hgc phdn TE6410 Lf thuy6t cinh chuy6n siu ld hgc phdn bd sung trong

chuong trinh ddo t4o Ti6n Si chuy€n ngdnh Ki thuft mfy vir thi5t bi thriy khf (2011)

vd ld hqc phan quan trgng trong <ldo t4o cira ngdnh Ki thu$t miy vir thi6t bi thfry

khi. Hgc phdn ndy c6 trong danh mpc cria chuong trinh Thgc si Ki thuft miy vi
fni6t bi thfry khi (2009). Theo logic, hoc phdn ndy cflng sE c6 trong chucrng trinh

Th4c si Co khi DQng lqc (2011) theo hucmg chuy6n sdu Ki thuft mfy vir Thi6t bi

thriy khi. Tuy nhi€n, do thi6u s6t khi xdy dpg chuong trinh, hgc phAn ndy l4i kh6ng

c6 mflt trong danh s6ch c6c hgc phAn cta chucrng trinh Th4c si Co khi DQng lfrc

(2011). Do tdm quan trgng cria hgc phAn T86410, kinh d6 nghi ViQn Sau Dpi hoc cho

phep bO sung hgc phAn ndy vdo chuong trinh Thgc si Ccr khi DQng lu. c (2011).

Trdn trgng c6m crn.

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

( r vrEN TRTIoI{G

PHO vlc:,N TRU6NG

rc 9 fflo''l 6;nf



TRUOI.TGDAIHQCBACHKI{OAHANO.I CONG HOA XA HQT CHU NGHIA VET NAM
vrEN cO xni D9NG r,Uc Doc LOp - Tu Do - Hanh phfc

so: JV,tt tcv-cKDL Hd NQi, ngdy 03 thdng 02 ndm 2012

V/v: Chinh sira tli6u kiQn hqc phan
chucmg trinh <ldo t4o dpi hgc

Kinh eti: PHONG DAO TAO DAI HOC

ViQn.Co khi DQng lUc d5 nhfln dugc thfc mic cria sinh vi6n trong qu6 trinh ddng
ky hqc phan cria c6c.16p K52, K53. Do qu5 trinh thitit k6 chuong trinh ddo t4o 2007,
2008 c6 mQt sd l6i v€.di6u ki6n hgc phdn n6n sinh vi6n kh6ng il6ng ky dugc. ViQn Co
khi DQng Lgc kfnh tl€ nghi Phdng Ddo tpo D4i hgc tao diAu kiQn chinh sfra md hgc

.l
phan trong chuong trinh ddo t1o 2007,2008 nhu sau:

1. Hqc phAn Sri dpng sria chta 6 tO (ME080) cAn di6u kiQn hgc phdn hgc tru6c ld
Lj thuytit vd k6t c6u 6 tO (ME4200). Tuy nhi6n,hqc phan \/84200ld hgc phan
chi sr? dpng cho CTDT chuy€n ngdnh dQng co tl6t trong it li6n quan d€n CTDT
chuy€n nganh 6 tO vd xe chuydn dung. Vi vfly, dC nghi thay ttidiu kiQn hgc
phin hgc trur6'c cria ME4080 li ME4020 (CAu t4o 6 td II) ttQ phn hgp cho
chuong trinh tldo tpo chuy€n ngdnh 6 t6 vd tl€ cho sinh vi6n c6 th€ ttlng ky m6n
hoc duoc d6 ddne hon.

. Kinh t16 nghf Phdng Ddo t4o D4i hgc xem x6t giii quytit s6m tt€ girip sinh vi€n c6
th6 dang ky duqc c6c m6n hgc chuydn ngdnh dring ti€n tlQ vd hQ th6ng tin chi vfln
hdnh hodn thiqn hon.

Trdn trgng cim on!

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

rs S2Wor,€W



TRr.toNG DAr Hec sAcH KHoA HA NeI co. NG uoa xA HeI cHU NcHia vIET NAM
vTpN co rafi DQNG LrI. c DQc t$p - Tr; do - Hgnh phfc

Hd N|i, ngdy 26 thdng 03 ndm 2012s639(/cv-cKDL
V/v: Danh mgc tdn chuy6n nganh

ildo t4o Sau d4i hqc2012

Kinh grhiz vIpN DAO T4O SAU DAI HQC

Thgc hiQn c6ng vdn I276|BGD-DT, Thdng tu 0412012/TTBGD-DT vd theo y6u

cAu cta Nhd trudmg vO viQc rd so6t c6c chuy6n ngdnh ddo t4o Sau d4i hgc, ViQn Co khi
DQng lyc dd ho.p HQi tl6ng Khoa hqc - Ddo t4o vd th6ng nhdt tdn cdc ngdnh tldo t4o Sau

dai hqc theo Thdng tu 04 nhu sau:

Oiii vtl'i tlio tao Tiiin si
Trudc ndm20l2 D€ xudt tu ndm 2012

TT TCn chuy6n ngdnh Md sd Neanh CT ddo tao

I
Ki thuflt tlQng co
nhiCt

62520r16
K! thufrt co khi
tlQng lUc

Ky thuflt tlQng c0
nhiet

2
KY thuflt 6 t6 m6y

k6o

Kf thuQt 6 td m6y

k6o

a
J

KY thuflt m6y vd thi6t

bi thriy khi

KV thudt m6v vd

thi6t bi thriy khi
K! thuflt tdu thty
KY thuflt hdng kh6ng

4 Co hgc chdt l6ng 62520r01 Co ki thudt Co hgc chdt l6ng

O5i vrl'i tldro t4o Thgc si

Tru6c ndm20l2 DC xudt tir nim 2012

TT T€n chuy€n ngdnh Md sd Chuy€n ngdnh CT tldo tao

1
Ki thuQt co khi tlQng

luc
60520116

K! thuQt co khi
tlQng lgc

Ky thuflt <10ng c0
nhiet

K! thuflt 6 t6 vd xe

chuyOn dung

Ky thuflt mdy vd

thi6t bi thfy khf

K! thuat tdu thtiy

K! thuQt hdng kh6ng

Trdn trgng c6m on,

Noi nhQn:

- Nhu trdn;

- LuuVP.

Kr vrEN TRIIOIT{G4
PHO

/-,/)v/4JrA



TRI./O].{G DAI HQC BACH KHOA HANOI CO. NG HOA XA HO. I CI{O NGHIA VIEJ NAM
vm. N co rcri uo. Nc r,u. c DQc L$p - Tg Do - HSnh Phfc

so: lL2tcv-cKDL Hd NAi, ngdy 26 thdng 4 ndm 2012
V/v: Xdy dpg CTDT th4c s!

cho sinh vi6n KSCLC

Kfnh grii: Trung tim dio t4o TN&CLC

Theo cdng vdn sO +-+tCV- DHBK-TTDTTN&CLC ngdy 2l th6ng 4 ndm 2012
I .^ 

^ iv€ viQc xdy dpg chuong trinh ddo t4o th4c s! cho sinh vi6n KSCLC, Vi€n Co khf
D0ng lgc xin grii tdi Quy Trung tdm danh s6ch c6c m6n hgc bO sung cu thti nhu sau:

S6

TT
TGn hgc phin TGn hgc phfln ti6ng Anh Sd tin chi

I TE6830
Khi tlQng lgc hgc ndng
cao

Advanced Aerodynamics 3

2 TE6950 Su ch6v rdi Turbulent Combustion aJ

3 TE6980 R4n ntrt vd m6i Fracture and Fatieue 3

5 TE6820
Do lulng trong Hdng
khdns

Measure in Aeronautical 5

Trdn trgng cim 0n.

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP

( IEN TRUOI\{G

6;r
PHO V ru TRUONG

rs.9 6r.ry



TRUONG D4I HQC BACHKHoA HANO. I
vrpN co Krri ogNc r,r/c

s6: jf/ /rrr-cKDL

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

cO. NG HoA xA ngr crr0 NcHiA vrEJ NAM
DQc L$p - TqDo - H4nh Phrric

Hd N|i, ngay 07 thdng 05 ndm 2012

TO TRii\H
V/v: C6ng nhQn thdm Hgc phAn thay th6 vdo chucrng trinh ctio t4o 2007

Kinh sti: PHONG DAO T4O DAr HQC

. Trong hqc lry 20lll vi kh6pe tim hi6u k! danh msc hsc phAn t.u chgn n6n hAu
h6t c6c sinh vi6n chuy€n nginh O t6 thuQc Vien Co khi DQng lUc t15 <teng ky hqc 03
hgc phdn tg chgn (kh6ng c6 trong danh gc hgc phdn cria chuydn ngdnh 6 t6) h tlng
dgng PLC trong tlidu khi6n cic hQ TDTT (ME4800), DQng lgc hgc hQ nhidu vft
(ME4051), Dao dQng ki thu$t (ME4031). Do vfy du dd du-ry. c Phdng Ddo t4o D4i hgc
cflp nlrfll tti6m 03 hgc phnn n6i tr€n nhrmg s6 sinh vi6n ndy vdn chua iltr s6 tin chi tich
lfly tl6 t6t nghiQp.

Yey theo tlcrn dA nghi cira sinh vi6n l6p 0 t6 (A+B) K52,.ViQn Co khi DQng lgc
kinh dC nghf Phdng Ddo tao dai hqc cflp nhat thCm 03 hgc phAn ME4800, M84051,
ME4031 vdo c6c hgc phAn tg chgn cira chucvng trinh ddo t4o K52 oiuachuy6n ngdnh 0
t6 dO c6c sinh vi6n chuy6n ngdnh 0 tO hoan thenh chuong trinh ctdo tao vd ttri <1i6u

kiQn t6t nghiQp ra trudrng.

Trdn trgng cdm crr.

rs 9 61""/ 6"'4



. So: o$ tcv_oro
V/v: B6 sung HP thay th6 trong CTDT 2007

vrEN co KHi DQNG Lr.I. C
BQ MoN o 16 VA )(E CrrrrvEN DUNG

Kinh gr?i:

Noi nhQn:
- nhu trOn;
- luu VP.

CQNG HOA XA HO. r CrrU nCsia vm. r Nnvr
DQc Lfp - TrpDo - If4nh Phric

Hd N)| ngay 07 thdng 05 ndm 2012

PHONG DAO TAO DN HQC
vrEN co KHi DoNG Lu. C

, Trong hqc ky 20ln vi kfi6ng tim hi6u k! danh mqc hgc phen t.u chgn non hAu
hdt c6c sinh vi0n chuy6n ngdnh 6 tO da ear

trong danh mpc hgc phdn cria chuyOn ng
c6c hQ TDTT (ME4800), DQng lgc hgc h
(ME4031). Do v4y dir de dugc Phong Ddo
trOn nhrmg s6 sinh vi6n niry vA.n chua tti s6

. DC tao di6u kiQn cho sinh vi6n hoan thdnh chuong trinh tlao tao vi ilir diAu kiQn
tOt nghigp, BQ m6n 0 tO va xe chuy6n dqng ktuh ddnehi ViQn Co khi DQng lpc,
Phdng Ddo t4o D4i hgc c6ng nh4n c6c IIP thay th6 nhu sau:

lr TRuor.{c BQ nnoN

TT
CTDT 2007 Thay th6

ME IIP TGn hgc phin TC ME IIP TOn hgc phin TC

1 ME4990 Co tliOn tu trOn 6 t6
vd xe chuy€n dUng I

J ME4800 Ung dUng" PLC trong
<1i0u khi6n c6c hC

TDTT

2

2 \IE4997 Co cliQn trl tr6n 6 tO

vd xe chuyOn dUng tr

a
J ME4051 DQng lgc hsc hQ nhiAu

vAt
2

ME4031 Dao tlQng kI thuflt 2

Trdn trgng cim crn.



/

UQng hoa xa hcil chu nghla Vret Nam

D6c 16p - Tu do - Hanh phirc

DoN XrN DrIqC BO XUNG THEM SO TiN Cni riCH Lfry

Kinh gtri: - Phdng Dho tao Dai hoc (DTDH)

- VP Viqn Co khi DQng luc

- 86 m6n 6 tO va xe chuy€n dung

T6n em ld: L0 HAi Ddng, lcrp truong lop 0 tO e -K52. Em xin trinh bdy v6n d0

sau:

Trong hoc kj'9 (tuc 2011.1) vi kh6ng tim hi6u k! danh muc hoc phan t.u
chgn n6n hAu h6t c6c sinh viOn trong 2IW chirng em (ld 0 tO a vir B, K52) ddu c6

1 ' 1 r X \ av 1 , 1 .
dang lcy hqc phdn vd ddng h/ lop r6i sau d6 hoc 3 hoc phAn tu chgn md (kh6ng c6

trong danh muc tu chon chuy€n ngdnh I vd II) ld: tlng dUng PLC trong di6u khi6n
c6c hO TDTT (md FIP: ME4800), DQng luc hoc h0 nhi€u v4t (md HP: ME4051) vd

Dao d6ng k! thupt (md HP: ME4031) v6i t6ng sd tin chi cua 3 hgc phAn ndy ld 6
tin chi. Do d6, d6n thoi di6m nhy, di dd ducrc phong DTDH c6p nhAt di€m thi 3

). ,. ^hoc phAn n6i tr€n vdo b6ng di€m c6 nh6n nhung sinh vi€n lcrp em vAn chua duoc
phdng DTDH tinh th€m 6 tin chi ndy vAo t6ng s5 tin'chi tich lfly.

VAy em ldm dcrn ndy kinh mong dugc bQ m6n 0 tO va xe chuy€n dUng, Vien
Co khf DQng l1rc x6c nh?n vd. duoc phdng DTDH t4o didu ki6n: c6ng nh4n 3 hgc

rl r r . 1phin ndy vho danh muc c6c hgc phAn tu chon vd b6 sung th6m 6 tin chi tich lfry
vdo t6ng s5 tin chi tich lu! trong b6ng cti6m cri nhAn cira sinh vi6n lop em, t4o didu

kiqn d0 c6c b4n hoan thenh chucmg trinh cldo tao vd t6t nghiQp ra trudmg.

He NQi, ngdy 2310412012

V tit!" vd x5c nhdn cira b0 m6n 0 t6 vd xe Dai di6n l6p 0 tO - K52
chuy6n dUng ----

et i* f/.8;frn-P"r', nE&wvfu^+'! ^ - rut/"/
& ty.r^ e+ r""4" et ^0*^t tL! NI'E&;tt L, /{;, *fr

r-,r-.& t/4; /+.t. e.L+a ,* ok-eL

oLfr &iaH ?vA 4i 6 a-) aSdq
h^' cll^^ W . ' Oi6n vd xric nh6n cua Vi6n CKDL:

rs,9



TRUOI.{G DAI HQC BACHKHOA I{ANO. I
vrEN cO Krri DQNG L-rI. C

^K )/' -36: !f( /CV-CKDL

V/v: Didu chinh tdng s6 tfn chi chuong trinh
tldo t4o K52, K53 DQng co d6t trong

Noi nhQn:
- nhu tr€n;
- luu VP.

co. NG HOA Xa no. r Crr0 NCHi,q. VrEJ NAM
DQc L$p - TqDo - Hgnh Phric

Hd N|| ngay 09 thdng 05 ndm 2012

VIEN TRTIONG

fry
cs,rs,g14/nni# ne

Kinh gfri: - Ban Gi6m hiQu
- Phdng Ddo t4o D4i hqc

Cdn cri theo c6ng v[n s6 3/CV-DCDT ctra BQ m6n DQng co tltit trong vd bi€n

ban hgp HQi tl6ng Khoa hgc - Ddo t4o ViQn ngdy 09/0512012 vO viQc diOu chinh t6ng

sti tin chi tich lfly cho SV K52 vd K53 chuyOn ngdnh DQng co drit fiong, ViQn Co khi

DQng lUc kinh dA nghi Ban Gi6m hiQu, Phdng Ddo t4o D4i hqc xem x6t giim s6 tin chi

tich lfiy cria chucmg trinh ddo t4o K52 vd K53 DQng co tltit trong tU 178,5 tin chi

xutSng 175,5 tin chi th6ng qua viQc tli6u chinh t6ng sti tin chi tOi tfri6u tong kh*g t.o

chgn II tu 10 tin chi xu6ng 7 tin chi.

Xin trdn treng cim cm!



{r'/
TRI.IOI.TGDAI HQC BACHKHOA TIANOI CQNG NOAXAHgT CTTU NCHII,VIEJ NAM

vtR.N cO xnioqNc LtI. c DQc Lip - Tg Dc - f{qnhPh(c

SO: J5O /CV-CKDL

V/v: Di6u chinh sO tC cho ph6p trong hgc
pnan fCt vitTC2 chuong trinh 2007

Hd N|i, ngdy 18 thdng 05 ndm 2012

Kinh gfri: - Ban Gi6m hiQu
- Phdng Ddo t4o D4i hgc

Cdn cf theo cdng vdn sd 09/CV-Oto cria BQ mdn 6 td vd xe chuy€n dung ngey

16/0512012 cirng bi€n bin ho.p HQi tl6ng Khoa hgc - Ddo t4o ViQn Co khf DQng lgc vO

viQc diAu chinh sO tfn chi cho phdp trong hqc phan TCl, TC2 ciachuong trinh ildo t4o

2007 cho SV K52 vd K53 c 6n ngdnh 0 t6, Vi€n chring t6i kinh d€ nghi Ban Gi6m

hiQu, Phdng Ddo t4o D4i h9 xem x6t iti6u chinh sO tfn chi cho phen TCl la 15-l7TC

\-/ vitTC2 h 3-5TC tt6 sinh vi€n dri tti6u kiQn hodn thanh chuong trinh hgc cria minh.

Xin trdn treng c6m on!

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

KT vr+N rRrIoNG4
PHO VIEN TRUONG

rs.9 A,-t"



VIEN CO KHi DQNG LU. C

ng uON 6 rO vA xE cnwf,N DIrNG

so: 03 /cv-oto

V/v: DiOu chinh sd tfn chi cho phdp trong hgc

phAn TCI vdTCZ, chuong trinh cldo tqo 2007

Noi nhQn:
- nhu trOn;
- lur.r VP.

CQNG rIOA XA Ugl CHU NGHIA VTF.,T NAM
DQc Lflp - Tr; Do - H4nh Phric

Z3: rRttONG BQ tvtON

Hd N|i, ngdy I 6 thdng 05 ndm 20I2

Kinh giri: - HQi d6ng Khoa hgc - Ddo t4o ViQn Co khi DQng lyc

- Ban Ldnh dao Vipn Co khi DQng lgc

- Phong Ddo tao D4i hgc

Theo chucrng trinh ddo t4o 2007 ipdpng cho sinh viOn K52 vd K53 chuy0n

ngdnh 0 tO vA Xe chuyOn dpng, sO tin chi cho phdn tg chgn 1 (TCl) Id 10-12 tin chi vd

sO tin chi cho phAn TC2 ld 8-10 tin chi. Tuy nhi6n, do kh6ng n6m dugc quy dinh ndy,

sinh viOn l6p 0 t6 K52 dd d[ng ky kh6ng dring yOu cAu n6u tr0n.

Tr0n co so thyc tr4ng nhu tr€n, v6i dic thir K52 ld kho6 dAu 6p dpng chuong

trinh tin chi cffng nhu d€ tao diOu kiQn cho sinh vi6n ti5t nghiQp dring thoi h4n. BQ m6n

0 tO va Xe chuy6n dpng kinh dO nghi HQi d6ng Khoa hgc - Ddo t?o Vign, Ban Ldnh

d4o ViQn vd Phong Ddro t4o Dai hqc xem xdt cho phdp di0u chinh sd tin chi cho phAn

TC1 h 15-17 tih chi vd TC2 le 3-5 tin chi.

Xin tldn trgng cAm 0n!



TRIJONG DN HQC EACH KHOA HANQI
vI].0N co KHi DQNG Luc

ceNGHoA xAHQI cnu Ncnia. vmJ NAM

DOc L0p - TU Do - Hanh Phtic

BrtN sAx HQP HQI DoNG {HoA H.QC DAo r4o
VIEN CO KHi DQNG LI/C

Hd N6ri ngity 17 th6ng 5 ndm 2012, theo y6u cAu cua BQ m6n 6 t6 va Xe chuy6n

dlrng th6 hiQn qua c6ng vdn sO OqICV-OTO ngdy 161512012, HQi d6ng Khoa hqc - Ddo

tao viQn co khi Dong lpc t6 chric hgp v0 viQc di6u chinh s6 tin chi cho ph6p trong hgc

phAn tg chgn 1 (TCl) vitTC2 cho sinh vi6n K52 chuy6n ngdnh 0 t6.

Thanh phAn tham dg:

Chu tich HQi d6ng: 65.T5. Ph4m Minh Tu6n - ViQn tru6ng ViQn Co khi dQng lpc

Thu ky HQi d6ng: TS. Le Thanh Tung - Pho viQn trucrng viQn co khi dQng lpc

Cdc Uy vi0n HQi d6ng:

_ GS.TS. NguySn 1116 vtlctr - Trucrng BM M6y vd Tr,r dQng Thtry khi

- PGS.TS. L0 Quang - Trucrng BM Ky thuflt Thuy khi vd Tdu thuy

- PGS.TS. L0 Anh Tuan - Ph6 Viqn trucrng, Truong BM DQng co d6t trong

- TS. NguySn Phir Hung - Ph6 ViQn trucrng, Truong BM KT Hdng khdng vd

Vff tru

_ PGS.TS. I{O utu Hai - Trucrng glvl6tO vd Xe chuyen dr;ng

- TS. Ph4m Hiru TuyOn - Truong PTN DQng co d6t trong

- ThS. Ph4m Huy Hucrng - Chu tich C6ng dodn ViQn'

NQi dung cu6c hgP:

Sau khi xem xet c6ng vdn sO O97CV-OTO vd ph6,t bi6u cua Ldnh dao BQ m6n 0 to

vd Xe chuyen dung, c6c thdnh vi6n tham du cudc hqp d6 ph6t bi6u i kien' Cu6i cirng,

HQi d6ng Khoa hgc - Edo t4o ViQn dd nhdt tri nhu sau:

- Chucrng trinh ddo t4o theo hqc ch6 tin chi 2007 ap dgng cho sinh vi6n K52 vd

K53 le chucrng trinh dugc so4n th6o cirng voi ViQn Co khi. Ddy lir chuong trinh

dAu ti6n khi Nha trucrng chuyen d6i tir ddo t4o theo hgc ch6 nien ch6 sang ddo

t4o theo hgc chr! tin chi. Do chua co kinh nghiQm n6n cdn mQt s6 bAt c6p, trong

d6 c6 trucrng hgp cua sinh vi6n K52 0 t6 nhu d6 nou trong c6ng vdn noi tren'

- Theo khung chucrng trinh ddo tqo 2007, s6 tin chi cho ph6p trong phAn TCI ld

10-12 tin chi vd phan TC2ld 8-10 tin chi. Tuy nhion, sinh vion K52 le lop siirlr

1



vi6n dugc 6p dUng dAu ti6n theo chuong trinh ddo tao tin chi, do vfly vigc sinh

vien ddng kf chua dirng you cau ld hodn todn c6 tho x6y ra.

K6t luan:

Hqi d6ng Khoa hqc - Ddo t4o ViQn nhAt tri d0 nghi ctra B0 m6n 0 tO va Xe

chuyen dung vd kinh da nghi Ban L6nh d4o viQn, Phdng Ddo t4o D4i hQc di6u chinh s6

tin chi cho ph6p trong phAn TC1 ld 15-17 tin chi vd phAn TCzld3-5 tin chi.

CuQc hgp t<6t ttrtrc vdo 17h30 cirng ngdy,

Hd N/.i, ngdy 17 thdng 5 ndm 2012

CHU TICH

v
Ts.% 6/"t# Vt*,

65.rS.
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TRuor{c DAr HQC BACH KHOA HA No. r
vuN co KHi DQNG LrI. C

so: 1bJ /cv-cKDL
V/v: Di€u chinh s6 TC cho ph6p trong hoc

pnan fCt vd TC2 chuong trinh 2007

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

co. NG HOA XA Ho. r Cno nCHiA VrEJ NAM
DQc L$p - TrpDo - H4nh Phric

Hd N|| ngay 26 thdng 06 ndm 2012

KT VLEN TRTIOT{G4
PHO VIE:N TRUONG

rs.9 6/""/ 6"ry

Kinh gr?i: - Ban Gi6m hiQu
- Phdng Ddo t4o D4i hqc

Cdn cri theo c6ng vdn s6 04/CV-DCDT cria BQ m6n DQng co rt6t trong ngdy

25/0612072 cirng bi6n ban hgp HQi d6ng Khoa hgc - Ddo tao ViQn Co khi DQng lUc v€

viQc <1i6u chinh sO tin chi cho ph6p trong hgc phdn TCl,TC2 cria chuong trinh ttdo t4o

2007 cho SV K52 vi K53 chuydn ngdnh DQng co tltit trong, ViQn chung t6i kinh <t€

nghi Ban Gi6m hiQu, Phong Ddo t4o D4i hgc xem xdt ttiOu chinh sti tin chi cho phAn

TCI h 7-9TC vitTC2 h 10-l2TC dO sinh vi€n <hi <li€u kiQn hoan thdnh chuong trinh
hgc cria minh.

Xin trdn trqng cim on!



56: 0f /CV-DCDT

V/v: Di6u chinh sd tin chi tg chgn trong chucrng

trinh ddo tpo K52, K53

Hd N)i, ngdy 25 thdng 06 ndm 2012

Kinh gfri: - HOi d6ng Khoa hgc, Ddo t4o ViQn Co khi EQng lpc

- Ban Lanh d4o ViQn Co khi DQng lgc

- Phdng Ddo t4o Dai hgc

Theo chuong trinh ctdo tpo ndm 2007 (cudn t6ng quan chucrng trinh gi6o dr,rc D4i

hgc 2007 da ph6t sinh vi6n) 6p dpng cho sinh vi6n K52 vd K53 chuyCn ngdnh dQng ccr

-i. , .A
tl6t trong c6 tdng sd tin chi t.u chon tdi thi6u ld 19 tin chi, trong d6 s6 tin chi tdi thi€u

thuQc hgc phdn tg chgn I la 9 tin chi vd hgc ph6n ty chon II la 10 tin chi. Tuy nhiOn

theo chuong trinh ddo t4o nlm 2010 c6 thay eOi vOi sti tin chi t6i thiOu thuQc hgc phAn

t.u chgn I la 10 tin chi vd hgc phAn t.u chgn II li 9 tin chi. Do kh6ng ndm 16 thdng tin

nOn sinh vi€n lorp tlQng co K52 dOu tlang ky theo chuong trinh ddo t4o n[m 2007. Nhu

vay ct6i chi6u v6i chucrng trinh ddo t4o n[m 2010 sinh vi6n cdn thi6u I tin chi thuQc
. .i ..: 

',

hgc phdn ty chgn I vd thria 1 tin chi thu6c hgc phdn t.u chgn II mflc di da dim b6o s6

tfn chi t.u chgn t6i thi6u le 19 vd hoan thanh kh6i luqng cdc hgc phdn cta chuy€n

ngdnh tlQng co.

TrCn co sd thgc trpng nhu tr6n vd dd t4o diAu kiQn cho sinh viOn tdt nghiQp dring

thoi h4n, BQ mdn DQng co i16t trong kinh dC nghi HQi d6ng Khoa hgc vd Ddo t4o

ViQn, Ban Lflnh tl4o ViQn vd Phdng Ddo t4o Dai hgc xem x6t tliOu chinh sd tin chi b6t

buQc thuQc t.u chgn I ld 9 tin chi va tu' chgn II ld l0 tin chi theo chucrng trinh ddo t4o

ndm2007 eOi vOi sinh vi6n K52 vd K53 chuy6n ngdnh tlQng co.

Xin trdn trgng cim crn!

frf rnUoxc Be vr0N

TRIJOI.{G DAI HQC BACH KI]OA I{A NOI
BO MON D9NG co Dor rRoNG

Noi nhQn:
- nhu trOn;
- luu VP.

co. NG HOA XA HO. r CrrU NGHIA VryT NAM
DQc L$p - Tq Do - H4nh Phrfic

rs kt;:, yl e-:"(



rRUONc DAI HQC BACH uA NO. t CQNG noA xA nO. r ctr0 NcHia VIEJ NAM

@ DOcLOp-TUDo-HenhPhrric

BI0N sAN HQP HQI DoNG KHoA HQc DAo r4o
vrpN co Iafi DQNG LtI. C

He NOi ngiry 26 th6ng 6 nim 2012, theo yOu cAu cria BQ m6n DQng co dtit trong

the hien qua cdng vdn sti 04/CV-DCDT ngdy 251612012, HQi d6ng Khoa hgc - Ddo t4o

ViQn Co khi DQng lgc t6 chric hgp vA viQc diOu chinh sti tin chi tich $ cho sinh vi6n

K52 vd K53 chuy€n ngdnh DQng co t16t trong.

Thenh phdn tham dg:

chri tfch HQi d6ng: GS.TS Ph4m Minh Tu6n - ViQn truong viQn co khi dQng lgc

Thu ky HQi d6ng: TS LC Thanh Tung - Ph6 viQn truong viQn co khi dQng lgc

CLcrJy vi€n HOi tl6ng:

- GS.TS NguySn Th5 Mich - Tru&ng BM M6y vd Tu dQng Thriy khi

- PGS.TS L0 Quang - Truong BM Ky thuQt Thriy khi vd Tdu thity

- pGS.TS LC Anh Tu6n - Ph6 Vien truong, Truong BM DQng co t16t trong

- TS Nguydn Phrl Hung - Ph6 ViQn truong, Trucmg BM KT Hang kh6ng vd Vt
tru

- PGS.TS HO UCru Hai - Truong glvlOtO vd Xe chuy6n dgng

- TS Pham Hiru Tuytln - Truong PTN DQng co dtit trong

- ThS Ph4m Huy Hucmg - Chri tich C6ng doan Vien.

NQi dung cuQc hgp:

Sau khi xem x6t c6ng vdn sO O+ICV-DCDT vd ph6t bi6u cria Ldnh clao BQ m6n

D6ng co rltit trong, cfc thdnh vi6n tham dg cuQc hgp da phat bi6u y kiCn. Cu6i cing,

HQi tt6ng Khoa hgc, Diro t4o ViQn da nh6t tri nhu sau:

- Chuong trinh tldo t4o theo hqc chis tin chi 2007 6p dgng cho sinh vi6n K52 vd

K53 h chuong trinh duo. c so4n th6o cirng v6i Viqn Co khi. Diy ld chuong trinh

ddu ti$n khi Nhe truong chuyen d6i tt ddo t4o theo hqc ch6 ni6n ch6 sang ddo

t4o theo hqc ch6 tin chi. Do chua c6 kinh nghiQm ndn cdn mQt sd b6t cflp, trong

i16 c6 truong hgrp ctra sinh vi6n K52 DQng co tltit trong nhu tt6 n6u trong CV n6i

trOn.

- Theo khung chuong trinh ildo t4o 2007, sO tin chi cho phdp trong phAn TCI ld

10-12 tin chi vd phAn TC2liL 7-9 tn chi. Tuy nhiOn, sinh vi6n K52ld lorp sinh



vi6n duo. c 6p dUng ttdu ti6n theo chuong trinh tlao tao ti chi, do vQy sinh vi€n

<15ng ky chua thing y6u cAu h hoan toin c6 th6 xiy ra.

f6t h4n:

H6i tl6ng Khoa hgc, Dio tao Vien ntr6t tri <tA nghi cua BQ m6n DQng co dtit trong

vd kinh itd nehi Ban Ldnh d4o ViQn, Phdng Ddo t4o D4i hgc diAu chinh sti tin chi cho

d

V

phdp trong pnan fCt ld7-9 tin chi vitTC2ldl}-L2 tin chi.

CuQc hgp ktit thric vdo 17h30 ctng ngiy.

rnurf

rs.9 6/"''/ 6"'7

Hd N|i, ngdy 26 thdng 6 ndm 2012

cHo rIcH



TRUOI.{G DN HQC BACH KHOA HANO. I
\rIF@LU.C

Fo' j 9 /cv-cKDL
V/v: 86 sung hucmg chuY6n sdu vdo

Chucmg tinh ddo tao TS

Noi nhQn:
- nhu trOn;
- luu VP.

co. NG HOA XA no. I Ctru ncuin' vmJ NAM
O0. L0p - TU Do - IIa"n .

Hd NAi, ngdy 19 thdng 10 ndm 2012

- 
---+lx--VIEN TRITONG

t;S,TS.,E&n/n /hr,/

Kffi gui: BAN GIAMTilEU
vEN DAO T4O SAU DAI HQC

Tru6c ctdy, Vign Co khi DOng lgc quan ry 04 chuy0n nganh tldo tpo Ti6n s! bao

g6m: K! thuQt rlqng co nhiQt, K! thuat 6 td m6y k6o, Ki thuft m6y vd ttniiSt Ui ttniy

khi, Co hqc ch6t l6ng. Sau khi th6ng fi O4\\\|2|TT-BGDDT tlugc ban hdnh, Co hqc

chSt 16ng thenh t huong chuy6n sdu cria ngdnh Co kI thuQt vdi md ngdnh 6252010I,3

chuy6n ngdnh cdn l4i ld hucmg chuy€n sdu cria ngdnh K! thuflt Co khi tl0ng lyc vdi md

ngdnh 62520116. Tuy nhi€n, vA ddo tao Vi-6n Co kfri DQng lgc cdn quan ly 2 hucrng

chuy€n sdu K! thuflt tdu thriy; K9 thuQt hang kh6ng vd v0 tru.vi vOy, vi-6n chring t6i

kinh de nghi Ban Gi6m hi-6u, ViQn ctdo tpo Sau dai hgc cho phep b6 sung 2 hutmg

chuy6n sdu K! thuflt tdu thiry vd Ki thuflt hang kfrOng vd vfi trp vdo chucrng trinh tldo

t4o Tii5n sj ngdnh K! thu$t Co khi DQng lgc.

Trdn trgng cim on.



TRUOr'rcDArnec gAcHrnonHaNO. t cQNcuoAxAuO. I ctruNcttil,vrnr NAM
VIEN CO KHi DQNG r,U. c DQc LSp - Tq Do - H4nh Phfc

36: 4OO /CV-CKDL

V/v: Di€u chinh sO tC cho ph6p trong hgc
pnan fCt vd TC2 chuong trinh 2008

Hd N|| ngay 12 thdng I I ndm 2012 
r

Kfnh gfri: - Ban Gi6m hiq
- Phdng Ddo t4o Dai hqc

Cdn cri theo bi€n ban ho.p HQi tl6ng Khoa hgc - Ddo t4o ViQn Co khi DQng lpc

ngAy 09 thring 11 ndm 2012 vA viQc etiAu chinh si5 tin chi cho ph6p trong hgc phdn

TCl, TC2 cira chucmg trinh ddo tao 2008 cho SV K53 chuy6n nganh 0 tO vd xe

chuy€n dpng, ViQn chring t6i kinh dA nghi Ban Girim hiQu, Phdng Ddo tao Dai hqc

xem xdt eli€u chinh sti tin chi cho pnan fCt h 10-l2TC vd TC2I|,8-10TC tl€ sinh
v vi€n ttri tli6u ki€n hoan thanh chuong trinh hgc cta minh.

Xin trdn trgng cf,m crn!

Noi nhQn:
- nhutOn;
- luu VP.

K r vrrpN TRrIor{G

PHO VIEN TRUONG

rs96l'"/W



TRUOI.{G D4.I HQC BACH KHOA HA NOI cO. NG HoA xA HQr cTI0 Ncnil vrnr NAM
DQc Lflp - Tg Do - H4nh Phric

BrtN nAN Hep Her oONc KrroA Hec DAo rAo
vrFN to rcri D9NG LUc '

Ha NOi ngdy 09 thr[ng I I ndm 2012, theo y6u cdu cta B0 mdn 0 tO va xe chuyOn

dung, HQi ddng Khoa hgc - Ddo tpo Vign Co lfii DQng luc tO chuc ho.p vAi viQc diAu

chinh sO tin chi tich lfly cho sinh vi€n K53 chuy6n ngdnh 0 tO va xe chuyOn dUng.

Thdnh phdn tham dg:

Chri tich HQi tt6ng: GS.TS Pham Minh Tu6n - Vi-6n truong ViQn Co ltrf dQng lgc

Thu ky HQi etdng: TS LC Thanh Tung - Ph6 viQn truong ViQn Co khi dQng luc

C6c Uy vi€n HQi d6ng:

- GS.TS Nguy6n fhti Uich - Trucmg BM M6y vd TU itQng Thriy khf

- PGS.TS LO Quang - Truong BM Ky thuQt Thty khi vd Tdu thriy

- PGS.TS Le Anh Tudn - Ph6 ViQn truong, Truong BM DQng co ddt trong

- TS Nguy6n Phri Hr)ng - Ph6 ViQn trucmg, Truong BM KT Hang khdng vd Vfl
tru

- PGS.TS HO Ufu Hai - Truong gN4 OtO vd Xe chuy€n dung

- TS Pham Hiru Tuytin - Trucmg PTN DQng co dtit trong

NQi dung cuQc hgp:

Sau khi xem x6t y ki6n ph6t bi€u cria Ldnh d4o BQ m6n O td vd xe chuy6n dung,

c6c thanh vi6n tham dg cuQc ho.p il6 ph6t bi6u y kiiSn. Cui5i cing, HOi cl6ng Khoa hgc,

Ddo t4o ViQn ita nh6t tri nhu sau:

- Theo khung chuong trinh ddo t4o 2008 ngdnh 6 tO va xe chuy€n dung, sti tin chi

cho phdp trong phen TCI h 10-12 tin chi vd phdn TC2 Id 8-10 tin chi. Tuy

nhi€n, trong c6ng vin sO ISOICV-CKDL ngdy 18 thang 05 nim 2012 v€ viQc

tli6u chinh si5 fC cho ph6p trong hqc phan TCI vd TC2 chucng trinh 2007,ViQn
, -l r .

c6 il6 nghi eli€u chinh cho ci sinh vi6n K53 (chuong trinh 2008) ngdnh 6 td
nhmg tr6n thgc t6 sinh vi6n kh6ng th6 hqc ducr. c pnan fCt vdTC2 nhu sinh vi€n

K52.

ftit luan:



HQi it6ng Khoa hgc, Ddo t4o ViQn nh6t tri ttd nehi cria B0 mOn 0 td vd xe chuy€n

dung vd kinh dA nehi Ban Lf,nh dao Vi€n, Phdng Ddo tAo Dai hqc didu chffi s6 tin chi

cho ph6p trong phen TCI h l0-I2 tin chi vdTC2la 8-10 tin chi.

CuQc ho.p kiSt thtic vdo 17h30 cilng ngdy.

TIIT' Kf
// ,t'

/t2//441
/

TS.961t#Tt*t

Hd N^i, 2

't/



TRUCAIG DAI HQC BACH KHOA HANOI
vr-EN co Krri D9NG L-rI. c

s6 4,lh /cv-cKDL
V/v: Di6u chinh sO tC cho ph6p trong hgc

pnan fCt vdTC2 chucmg trinh 2008

co. NG HOA XA Ho. r Crr0 NCHil Vrnr Nl]vI
DQc Lfp - Tq Do - Hgnh Phfic

Hd N|i, ngay I8 ttuing 12 ndm 2012

Kinh gfri: - Ban Girim hiQu
- Phdng Ddo t4o D4i hgc

ElwE:N TRUONG

PHO VlEN TRUoNG

rs 9 6il"t/ 6*'*

Cdn cri theo c6ng vin s5 l5/CV-Oto cria BQ mdn 6 td vd xe chuy€n dUng ngdy

10/12/2012 ctng bi6n b6n ho.p HQi ttdng Khoa hsc - Ddo tpo ViQn Co khi DQng lyc vA

viQc diAu chinh sO tin chi cho phdp trong hqc phan TCl, C2 cinchucrng trinh ddo t4o

2008 cho SV K53 chuyOn nganh 0 tO va xe chuy6n dung, ViQn chring t6i kinh dd nehi

Ban Girim hiQu, Phdng Ddo t4o D4i hgc xem xdt diAu chinh sti tfn chi cho phan TCl ld
10-13TC vdTC2ld 7-10TC tt€ sinh vi6n ttri eti6u ki€n hoan thanh chuong trinh hgc cria

minh.

Xin trdn trgng cdm crn!

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

v/:



TRI.IO].TG DAI HQC gACH KHOE UNNQI co. NG HoA xA no. t crr0 NcHi.q. vryT NAM
DQc Lfp - Tg Do - Hgnh Phtfic

BrtN BAN Hep Her oONc KrroA Hec DAo rAo
VIEN CO KHi DONG LTIC

Hd NOi ngdy 18 thfung 12 ndm20l2,theo y€u cAu cria BQ m6n 0 tO 'rra Xe chuy€n

dung tfre nien qua c6ng vdn s6 I5/CV-OTO ngdy l0ll2l20l2, HOi tl6ng Khoa hec -

Ddo t4o ViQn Co khi Qng lgc td chric hgp vA viQc diAu chinh sti tin chi cho phdp trong

hgc phdn t.u chgn I (TCl) vd TC2 cho sinh vi€n K53 chuy€n ngdnh O td vd Xe chuydn

dung.

Thanh phan tham dg:

Chri tich HQi d6ng: GS.TS. Phpm Minh Tudn - Vi€n truong ViQn Co khf clQng lgc

Thu ky HQi d6ng: TS. Le Thanh Tirng - Ph6 viQn truong ViQn Co khi dQng lUc

CdcUy vi€n HQi d6ng:

- GS.TS. Nguy6n fnti Uictr - Truong BM M6y vd TU ttQng Thty khi

- PGS.TS. LO Quang - Truong BM Ky thuflt Thtiy khi vd Tdu thriy

- PGS.TS. LC Anh Tu6n - Ph6 ViQn trucmg, Trucmg BM DQng co d6t trong

- TS. Nguy6n Phri Htng - Ph6 Vi€n trucmg, Trucmg BM KT Hdng khdng vd

Vfl trU

- PGS.TS. UO Uiru Hai - Truong eN4 6tO vd Xe chuy6n dung

- TS. Pham Hiiu Tuy6n - Truong Plilt DQng co dtit trong

- TS. Khdng Vfl Quang- Chri tich Cdng doan ViQn.

NQi dung cuQc ho.p:

Sau khi xem x6t cdng v6n sO |SICV-OTO vd ph6t bii5u cria LAnh ilao B0 m6n 6 tO

vd Xe chuyOn dung, crlc thdnh vi6n tham du cuQc h-op tld phrit bi6u j kiiin. Cu5i ctng,

HQi el6ng Khoa hqc - Ddo t4o ViQn eld nhdt tri nhu sau:

- Chucrng trinh tldo t4o theo hgc chi5 tin chi 2008 6p dUng cho sinh vi6n K53 ld

chucrng trinh dugc soan th6o ctng vdi ViQn Co khi. Ddy ld chuong trinh dAu ti€n

khi Nhd truong chuyEn AOi tu ddo tpo theo hgc chi5 ni6n chti sang ddo t4o theo

hgc ch6 tin chi. Do chua c6 kinh nghiQm n6n cdn mQt s6 b6fi cQp, trong d6 c6

trudrng hgrp cria sinh vi€n K53 0 td vd Xe chuy6n dung nhu i15 n€u trong cdng

vdn n6i tr6n.



- Theo khung chuong trinh ddo t4o 2008, si5 tin chi cho ph6p trong phan TCI ld

l}-I2tin chi vd phdn TC2ld,8-10 tfn chi. Tuy nhi6n, do nhiAu nguy€n nh6n kh6c

nhau, sinh vi€n K53 ktrdng tfr€ eang ky theo ihing y6u cAu cria chuong trinh.

fiSt lufln:

HQi el6ng Khoa hgc - Ddo t4o ViQn rthattrivdi el€ ngh[ c0a BQ mdn 0 td va Xe

chuy6n dUng vd kfnh <tC nghi Ban Ldnh cl4o ViQn, Phdng Ddo t4o Dai hgc diAu chinh si5

tfn chi cho ph6p trong phan TCI la 10-13 tin chi vd phdn TCzId 7-10 tfn chi.

CuQc ho.p ki5t th0c vdo hic 17h30 cing ngdy.

THTI I'f

rs g 6r1t',/ 6""V

Hd N1i, 2

YJ

<J
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vrEN co KHi Do. NG Lu. C
Bg MON 0 rO vA xE crrwnN DUNG

4{ /cv-oto
V/v: Di6u chinh si5 tfn chi cho ph6p hong hgc
phdn TCI vd TC2, chucrng trintr dao t1o2O}l

Noi nhQn:
- nhu trdn;
- luu VP.

Kinh grii: - HQi tl6ng Khoa hgc - Ddo t4o ViQn Co khi DQng lUc

- Ban Ldnh d4o Vipn Co khi DQng lgc
- Phong Ddo t4o D4i hgc

Theo chuong trinh dio t4o 2007 6p dgng cho sinh viOn K53 chuyOn ngdnh 0 t6
vd Xe chuy0n dung, sfi tin chi cho phan tU chgn ld 20 tinchi trong d6 TCl ld 10-12 tin
chi vi TC2ld 8-10 tin chi. Tuy nhi€n, do nhi6u nguy€n nhdn kh6ch quan vd chri quan,
sinh vi6n l6p 0 t6 vd Xe chuy6n dgng ktro6 53 kh6ng tn6 eang ky theo <hing y6u cAu

nOu tr6n.

Tr€n co sd thgc tr4ng nhu trOn, vdi c14c thu K53 ld kho6 cutii cung 6p dpng
chucrng trinh cfl, ctng nhu d6 tao ttiOu kiQn cho sinh vi6n t6t nghiQp rlung ki5 ho4ch. B6
mdn 0 t6 vd Xe chuy6n dung kinh dd nghi HQi ddng Khoa hqc - Ddo t4o ViQn, Ban
Ldnh clao ViQn vd Phdng Ddo t4o Dai hpc xem xdt cho phdp di€u chinh s6 tin chi cho
pfran fCt h l0-13 tin chi vd TC2 lA 7-10 tin chi.

Xin trdn trgng cim crn!

cO. NG HoA xA nQl qru ncuie \ET NAM
DQc L$p - TrpDo - H4nh Phrfic

Ha N|| ngay I0 thdng I2 ndm 2012

[r/: TRTIoTYG Be MON

-4



TRIJOI\TG DAI HQC BACH KHOA HA NQI CQNG HoA xA TTQI CnU NCTTIN VTE.,T NAM
vrpN co rni D9NG L-t/c

^t56: ;;,,- /CV-CKEL

V/v: DA xuAt danh s6ch hQi d6ng hiQu chinh
CTDT SDH 2013

DQc L$p - Tr; Do - H4nh Phric

Hd N|| ngdy 24 thdng 06 ndm 2013

Kinh giri: - Ban Gi6m hiQu
- Viqn Ddo t4o sau dpi hgc

Thgc hi€n k6 hopch tti€u chinh c4p nh4t c6c chuong trinh ddo tao sau d4i hgc

cia Trudng, ViQn Co khf DQng lgc xin dO xu6t danh siich ciic thdnh vi€n HQi <l6ng

hiQu chinh chucmg c6c chuong trinh ddo t4o sau il4i hgc ndm 2013 cl ,a tlon vi nhu sau:

- Chucrng trinh Th4c sy Ky thu$t Ccr khf tl6ng lgc:

TT Ho tOn Dtrn vi, chric vg Trich nhiQm

I GS.TS. Pham Minh Tu6n ViQn trucrng ViQn Co khi rlQng lyc Cht tich HD

2 PGS. TS. LC Quang Tru&ng b0 m6n KTTK & Tdu thriy Ph6 chri tfch HD

aJ TS. LC Thanh Tirns Ph6 Vign truong ViQn CKDL Thu ky

4 PGS.TS. LO Anh Tudn Pho ViQn trucrng ViQn CKDL Uy viOn

5 TS. Nguy6n Phf Hung Ph6 ViQn tru0ng ViQn CKDL Uy vi6n

6 GS.TS. NguySn Th6 Mich Tru0ng b0 m6n M6y & TETK Uy vi€n

PGS.TS. H6 Htru Hii Tru&ng bQ m6n 0 tO va xe CD Uy vi6n

8 PGS.TS. Nguy€n Trong Hoan BQ m6n O t6 vd xe chuy6n dUng Uy vi€n

9 PGS.TS. Ngd S! LQc B0 m6n M6y vd tu dQng thriy khi 0y vi6n

- Chucrng trinh Ti6n sy Ky thu$t Ctr khi tlQng lgc:

TT IIo t6n Don vi. chric vu TrSch nhi6m

I GS.TS. Ph4m Minh Tudn ViQn truong ViQn Co khi dQng lgc Chri tich HD

2 PGS. TS. LC Quang Tru0ng bQ mdn KTTK & Tdu thty Ph6 chri tich HD

a
J TS. LC Thanh Tirne Ph6 ViQn trudng ViQn CKDL Thu ky



TT Ho t6n Don vi, chrlc vg Trich nhiQm

4 PGS.TS. L0 Anh Tudn Ph6 Visn tru0ng ViQn CKDL Uy vi6n

5 TS. Nguy6n Phri Hung Ph6 ViQn trudng ViQn CKDL uy vlen

6 GS.TS. Nguy6n ThC Mich Tru&ng bQ m6n Miry & TDTK Uy vi€n

7 PGS.TS. H6 Htu Hii Trudng bQ m6n O t6 vd xe CD Uy vi6n

8 PGS.TS. Nguy6n Trgng Hoan B0 m6n 6 tO ua xe chuyOn dung Uy vi6n

9 PGS.TS. Ng6 SY LQc B0 m6n M6y vd tg dQng thfiY khi Uy vi€n

- Chucrng trinh Ti6n si Co ki thugt - chuy€n sdu Co hgc ch6t l6ng:

TT Hg t6n Don vi, chric vg Tr6ch nhiQm

I PGS. TS. LC Quang Truong b0 m6n KTTK & Tdu thtY Chir tich HD

2 GS.TS. Nguy6n fnti Vtictr Tru&ng bQ mdn Mdy & TDTK Ph6 chir tich HD

a
J TS. LC Thanh Tung Ph6 Viqn tru&ng ViQn CKDL Thu ky

4 GS.TSKH. Vfi DuY Quang B0 mdn KT thiry khi & Tdu thtY Uy vlen

5 PGS.TS. NgO S! LQc B0 m6n M6y vd ty dQng thirY khi Uy vi€n

6 PGS.TS. Hodng Thi BichNgsc B0 m6n M6y vd tP dQng thfiY khi Uy viOn

7 PGS.TS. NeO V[n Hi6n BQ mdn KT thriy khi & Tdu thriY Uy vi6n

8 TS. Nguy6n Phri Hung Ph6 ViQn trucrng Vien CKDL Uy vi€n

9 TS. Phan Anh Tu6n B0 mdn KT thriy khi & Tdu thtY Uy vi0n

Kinh 116 nghi Ban gi6m hiQu s6m ra Quyi5t dinh thdnh lap HQi ddng Ae Uoi tl6ng co th6

thuc hi€n c6c c6ng viQc tii5p theo itring kti hoach.

Xin trdn trgng c6m crn!

Noi nhQn:
- nhu trdn;
- luu VP.

VIEN TRTIONG

GSTS,Q/zn Atd,



/

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

TRI.IOI.{G DN HQC BACH KHOA HA NOI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIEJ NAM

vrpN co KHi DQNG LUC OO. Lap - ru o" - Ha"n

s6: 4{Jtcv-cKDL Hd Ni,i, ngdy 28 thdng 06 ndm 2013
V/v: 86 sung hqc PhAn

cho CTDT Cir nhan cdng nghQ 6 t6

Kinh gfri: - Ban Gi6m hiQu

- Phong Ddo t4o D4i hqc

Cdn cri theo cdng vdn sd 6ll3lcV-Oto cta B0 m6n O tO va xe chuy€n dpng ngdy

1210612013 cirng bi6n bin hgp HQi tt6ng Khoa hQc - Edo t4o ViQn Co khi DQng lgc vC

viQc b6 sung hgc ph6n TE320l cho chucrng trinh ddo t4o Ct nhdn cdng nghQ 6 t6,

ViQn chring t6i kinh dA nghi Ban Gi6m hiQu, Phdng Edo tao Dai hqc xem x6t bO sung

hgc phAn TE320l cho chuong trinh cldo t4o Ct nhdn cdng nghQ 6 td nhim gi6m tai bort

chuong trinh hgc cho sinh vi6n.

Xin tr6n trgng cim on!



'J

TRUoNG DAr HQC eAcH KHOA nn NQt CQNG HOA XA Hgt CnU NCniA. VryT NAM
vrEu cO xn( oQNc lrJc DQc Lqp - Tg Do - I{qnh Phtic

BrtN nAN Hep HQI oONc KHoA HQC DAo rAo
VIPN CO KHi DQNG L\IC

Hd Ngi ngdy 18 th6ng 06 nam 20l3,theo y€u cAu cria BQ m6n 6 tO ua Xe chuy6n

' ,' l t.^ ' rat/ nrn ---r-, l
dpng th6 hiQn qua cdng vin s6 6/13/CV-OTO ngiry 1210612013, HQi cl6ng Khoa hQc -

Ddo t4o ViQn Co khi EQng lgc t6 chuc hgp vd viqc bd sung hgc phAn TE3201 cho

chuong trinh ddo tao Cri nhdn c6ng nghQ 6 t6.

Thirnh phAn tham dr;:

Chrl tich HQi d6ng: GS.TS. Ph4m Minh Tu6n - Viqn tru&ng Vien Co khi dQng lgc

Thu ky HQi d6ng: TS. LC Thanh Tirng - Ph6 viQn truong viQn co khi dQng lpc

Cric Uy vi6n HQi d6ng:

- GS.TS. Nguy6n fn6 Vich - Tru0ng BM M6y vd Ty ilQng Thriy khi

- PGS.TS. L€ Quang - Tru&ng BM Ky thu4t Thriy khi vd Tdu thtry

- pGS.TS. L€ Anh Tudm - Ph6 ViQn tru&ng, Trudng BM DQng co d6t trong

- TS. Nguy|n Phf Hung - Ph6 ViQn tru&ng, Tru&ng BM KT Hdng kh6ng vd

Vfl trU

- PGS.TS. HO Hiru Hai - Truong eN4 OtO vd Xe chuy€n dung

- TS. Pham Hfru Tuyi5n - Tru&ng PTN DQng co ddt trong

- TS. Kh6ng Vfl Qu6ng- Chri tlch C6ng dodn ViQn.

NQi dung cuQc hgp:

Sau khi xem x6t c6ng vbn sO OltIICV-OTO vd ph6t bi6u cria Ldnh tlao B0 m6n 0
tO vd Xe chuy€n dUng, c6c thdnh vi6n tham dg cuQc hgp dd ph6t bi6u y kitin. Cudi cirng,

HQi tl6ng Khoa hec - Ddo t4o ViQn da nhSttri nhu sau:

V6i ti€u chi ddo t4o cria ttr6i Cri nhdn c6ng nghQ 6 t6 thi6n vA khai th6c, v4n hdnh,

st dsng sta chfra thi hsc phAn TE3200 vdi khdi luqng 3(3-1-0-6) ld hoi n{ng, chi phir

hgp cho kh6i Ct nhdn k! thuflt Co khi tlQng luc n6n cdn ph6i bO sung th€m t hqc phAn
, ,, A.

mdi c6 kh6i luqng nhg hcrn cho d6i tuqng ndy.

KGt lufn:

HQi d6ng Khoa hgc - Ddo t4o Vien nhAt tri vdi d€ nghi cria BQ m6n O td vd Xe

chuyOn dUng vd kinh i16 ngh! Ban Ldnh tl4o ViQn, Phong Ddo t4o Dai hqc xem x6t b6



sung th6m hgc phdn T83201 v6i kh6i luqng 3(3-0-1-6) cho sinh vidn khtii Cu nhdn

C6ng ngh€ k! thuAt 6 t6.

CuQc hqp k6t thuc vdo luc 15h30 ctng ngdy.

Hd N|i, ngdy 1B thdng 06 ndm 2013

CHU TICHrnu r.f
.-t:t 

-/11/1 f//(/
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VIEN CO KHi DQNG LUC
BO MON b rO vA xn cnuYtN DVNG

Oto
dn TE3201

cho ch nhdn c1ngnghQ 6 t6'

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
E\c UP - Ttr do - Hgnh Phrtc

Hd NQi, ngdy dng 06 ndm 2013

v

Kfnh e{ri: YIEN CO KHi DQNG LI'C

Theo chuong trinh ddo tao 2009, hgc phAn "Ktit cAu 6 t0 - TE3200" clang clugc gi6ng dpy

cho c6 hai kh6i Crr nnan Co khf dQng lqc vd Crl nhdn c6ng nghQ k! thu{t 0 t0' Khi xdv dtmg

chuorng trinh ddo t4o ndy, dp ki6n ttroi cu nhdn cong nghQ k! thust 6 t0 c6 s6 luqng sinh vien

in"" nn. kh6ng nhiAu nen ntiu xdy d*g mOt hqc phAn Krit cfu 6 t6 cho ri6ng khOi nay thi kh6ng

khe thi. Tuy nhi6n, thyc tti hiQn nay cho th6y s( lugng sinh vien theo hgc hQ ddo tao cu nhdn

c6ng ngh€ k! thuflt 6 tO ld lctn vd c6 xu hudng tlng theo thdi gian (cg th6 kho6 ctAu ti6n K55 chi

co gan 3o hgc sinh nhtmg d€n K56 thi s0 lugng ndy d6 t6ng l6n 108 sinh vi€n)'

vdi tiou chi cldo t4o cira khoi ct nh6n c6ng nghe thien vc khai th6c, va'n hdnh, sit dpng sua

chffa n6n n6u v6n gi6ng dpy vd y€u cdu sinh vi€n kh5i Cu nhdn c6ng nghQ k! thu4t 6 t0 ph6i theo

hgc hgc phAn TE3200 - 3(3-1-0-6) thi hoi ning' BQ m6n 6 tO va Xe chuydn dpng xin d€ xrrAt

O6u*, an UO ,ung th6m 0l hgc phAn cho ddi tugng ndy "K61 cAu 6 tO - TE320l - 3(3-0-1-6)"'

*in gt itOr A6 cucrng chi ti6t cirng cdng vdn ndy. Nhu vdy, n6u duqc sg chAp thupn cria ViQn vd

Trucrng k6t c6u ktroi cri nhdn co khi dQng lyc) vd

TE320l ng nghQ i€n ngdnh Co khi dQng lgc Uat Uuqc

ph6i h9 dn sinh c6ng nghQ k! thuf,t 6 t6 c6 the lua

chgn m6t trong hai hqc phAn TE3200 vd TE3201. Sinh vi6n kh6i Ct nh6n c6ng nghQ k! thuQt 0

tO dugc khuyi5n c6o n6n chgn hgc phAn TE3201'

Kinh trinh viQn Co khi DQng luc xem xdt.

Xin tr6n trgng cim on.

Noi nhdn: - Vi€n co khi D1ng lvc;
- Lwu vdn Phdng BP m6n'



/t/

TE3201 XCt c6u O tO

1. T6n hgc phAn: K6t cAu 0 t0

2. Mi s6: TE3201

3. KhOi luEng: 3(3-0-1-6)

. Gid giAng lf thuy6t:45 tiSt

. Gid thuc hdnh: 15 ti6t (5 bu6i x 3 ti6ubu6i)

4. Dt5i tuEng tham dr,r: Sinh vi6n dai hqc ngdrnh C& nh6n c6ng nghO kV thu?t 6 tO tU hqc kV 4.

5. Di6u kign hgc PhAn:
. HQc phAn hqc trudc: ME2012 (Od hqa kV thu€t ll)'

6. Mgc ti6u hgc phAn vi ket qui mong dEi:

Sau khi k6t thUc hgc phAn, sinh vi6n c6 th6 trinh bdy duEc c6ng dr;ng, y6u cAu, cdc k6t cAu, nguy6n lf
ldm viec ctla cdc hg th6ng, cqrm, chi ti6t cia c6c lo?i 6 t6; co th6 phdn tich, d6nh gi6 c5c hQ th6ng c0a 6

t6 vA todn b0 6 t6; c6 dugc co sd cho cdc hgc phAn ti6p theo trong chuong trinh ddro tao theo dlnh

huong k! thu€t 6 t6 nhu Lf thuy6t 6 t6, DQng l\rc hgc 6 t6, C6ng nghQ bio dudng st}a ch0a 6 t6, He

th6ng dign 6 t6, Co diOn trl 6 t6.'.v
M(rc d0 d6ng g6p cho dAu ra cia chuong trinh ddo t?o:

7.'N9i dung t6m tit hgc phAn:

Lich srl vdr c6c y6u cAu ph6t tri6n, cdu trUc chung c0a 6 t6, he th6ng truyAn lgc, h€ th6ng gAm, c5c he

th6ng ddm bio an todn vd khdi qudt hQ th6ng diQn 6 t6.

8. Tdi liQu hgc t9p:

' s6ch gi6o trinh: Nguy6n Kh6c Trai (chri bi6n): K6t c6u d fd, Nha xuSt bdn B6ch Khoa Ha Noi,

2010.
. S6ch tham kh6o:
1. Heinz Heisler: Advanced Vehicles Technology, NXB Butterworth Heinemann,2002.

2. William H. Crouse and Donald l. Anglin: Automotive Mechanics, Tenth Edition International Editions

1 994

3. Nguy6n Khdc Trai: CAu tao gAm 6 tO tdi vd 6 t6 buyt, NXB GTVT, 2007'

4. Nguy6n Khdc Trai: CAu tAo gAm xe con. NXB GTVT 1996 tlibAn2002
5. Nguypn KhSc Trai: Cdu tao hQ th6ng truydn lyc 6 tO con.NXB KHKT 1998 t6i bdn 2001

9. Phuong phSp hgc vi nhigm vg c0a sinh vi6n:

. Cht] dQng dgc trudc tdi liQu gido trinh, in bdi gidng (..pdf), chuAn bi c6c cAu hdi d6 trao O6i tren tOp,

. Dqr ldp dAy dn, theo d6i ghi chti vdo t|p bdi gidng, ch0 dQng dit c0u h6i.

, Thuc hdnh vA lAm b5o c6o thwc hAnh vd cAu tao vdr nguyOn lf hoat dQng cria c5c k6t c6u thqc t6.

' 0n tap: Bdm theo muc ti€u hgc phAn, tr6 ldi c6c c6u h6i d cu6i m6i chuong trong s6ch gi6o trinh

vA c5c cAu hdi do gidng vi€n cung cAp.

10. D6nh gi5 ket qui: KT/TN(0.a)-T(VA/D:0'6)

. Di6m qud trinh (trgng s6 0.+; = 6;6t b6o c6o thuc hdnh + di6m chuy€n cdn

- Di6m chuyen cAn = 1 ,0,-1,-2tirytheo s6lan vdng mdt ld 0, 1-2lAn,3-4lAn hoictu 5l3n.
. Thi cu6i k!' (tr9ng s6 O.o;: Thi vi6t hoic van d6p do cdn b0 gidng dqy quy6t Oinfr. Bai thi vi6t do 1

thAv chAm.

Ti6u chi 11 12 IJ 21 2.2 ZJ 24 z.c zo JI 32 41 42 43 44 45

Muc d6 SD SD GD GD GT GD GD GT GT SD \,IJ GT



11. NQidung vi kii hogch hgc tfp cr,r th6

TuAn Ngi dung Gi6o trinh TH

1

1 MdDAU
1.1 cidi thi€u vd m6n hqc
1.2 Lich sr? phdt tri6n c6ng nghigp 6 t6

2 CAU TAO CHUNG O TO
2.'1. PhAn logi6 td
2.2. CAu tgo chung va b6 tri chung c0a 6 tO

3. cAc LoAr DQNG co DUNG rReN 0T0
3.1 PhAn loai dOng co 6 t6
3.2DQc di6m chung vd c6c thdng s6 chinh cria dQng co OOt trong
3.3 Gidi thiQu cdc loai dQng co khdc dlng tr6n 6t6

c1,2

z
4. HE TH6NG CUNG CAp D|EN VA KHdtDQNG DQNG CO
41H1' th6ng cung cAp diQn
4.2He th6ng khdidQng

c6,7

3

5. HE THONG DANH LI.,TA

5.1 Gi0ithi0u chung
5.2 He th6ng d6nh lira bing ti6p di6m
5.3 He th6ng d6nh lira bdng di€n tir
6. HF THoNG cHrEu SANG, rHtEr Bl rlN HtEu
6.1 He th6ng chi6u s6ng
6.2 He th6ng thi6t bi tin hieu

c6,7

4-5

7. 86 TRI HE THONG DQNG LVC
7.1 He th6ng dQng luc 6 t6
7.2 CAc dgng b6 tri h€ th6ng dOng luc
8. LI HOP O TO
8.1 Ch0c ndng, phdn loai, ydu cAu
8.2 Li hqp ma sdt kh6
8.3 D5n dOng di€u khi6n li hEp ma s6t kh6
8.4 C6c dang li hEp khdc

c8,9

6-7

e. HQP s0 0 r0
9.1 Ch0c ndng, y€u cAu, phAn loqi
9.2 HQp sd co khi
9,3 HQp s6 tv dQng tu dQng (AT)
9,4. H0p s0 v0 cdp (CVT)
9.5. H6p phan ph6i

c10 TH1

8-9

10. CAC DANG VA KHOP NOI MEM
10.1 Chr?c ndng, ph6n loqi c6c ding
10.2 CAc ddng khric t6c
10.3 C5c dang d6ng t6c
10.5 Khdp n6i m6m
1 1. cAU 0r0
11.1 PhAn loai, cAu tqo chung, chuc ndng cAu 6 t6
1 1.2 Truydn luc chlnh
11.3 Vi sai
1 '1.4 Bdn truc
11.5 CAu d5n huOng
1 1.6 Ddm cdu

c|1,12 TH2

10

12. BANH XE O TO
12.1 Qhtic ndng, cAu tqo chung, phdn loai, ydu cAu
12.2 LOp 6 t0
12.3 Vdnh b6nh xe
12.4 Moav o vd l5p oh6o bdnh xe

n4a TH3

11 13. HETHONGTREO
13.1 Chr.?c ndng, cAu tao chung, phdn loai

c14

Iv

v



13.2 C5u tAo treo phU thuOc
13.3 Hg th5ng treo phg thuQc cAn bing
13.4 Hg th6ng treo dOc l€P

13.5 C6c b0 ph0n chlnh

12-13

14. HE THONG LAI
14.1 He th6ng l6i vd sr,r quay vdng c0a 6 tO

14.2 CAc g6c k6t cAu bdnh xe d6n hudng
14.3 Co c6u l6i
14.4 DAn dQng l5i
14.5 Hg th6ns trq ltrc l6i

c15 TH4

14-15

15 HE THONG PHANh
15,1 GidithiQu chung
15.2 Co cAu phanh
15.3 Hg th6ng d5n dOng phanh bdng thiy luc
15.4 He th6ng d5n dQng phanh bdng khi n6n

1 5.5 He th6ng_ d5n dQng phanh thriy khi
15.6 Phanh d6

c16 TH5

v

12. NQi dung bdi tqP:

TH1. Timhi6ub6trlchungc|a6t6,nhQndqngcsccqm,c6chSth6ng: ctQngco,phanh,treo, l6i,...

th6o ldp, x6c nhQn t<6t c6u vd nguy6n li ldm vigc cia li hEp.

TH2. Th6o 15p, xdc nhQn k6t cAu vd nguy€n l1i lAm vipc c0a hQp s6.

TH3. Th6o tip, x6c nhgn k6t cAu vd nguy6n lf ldm vigc c0a c6c ding, clu, hP th6ng treo vd b6nh

xe6t6
TH4. ThSo l5p, xic nhQn k6t cAu vd nguy6n li ldm viQc cia h€ th6ng l6i.

THS. Th5o ldp, x6c nh€n k6t cAu vd nguy€n lV ldm vi9c cia he phanh.

86o c6o thyc hdnh: ghi dAy dCr c5c th6ng tin theo m5u b6o c6o, n€u duqc muc ti6u gid hgc, b6o

c6o nQi dung dd thr,fc hien vd k6t tuan vA t<6t qud thu nh€n duqc. Ngp bao c6o vdo bu6i thuc

hdnh ti6p theo cho c6n b0 hu0ng d5n thvc hdnh.

NH6M BreN SOAN DE CTPONG

e

Yt' a44*-(-
PGS. TS. HO Hftu Hai PGS.TS. Nguy6n Trgng Hoan

Ngdy th6ng ndm 2013

cHO TlcH HQt DoNG KH&or vlEN co KHiD9NG Lt/c
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TRU'CNG DAI I]QC BACH KHOA FIA NQI CQNG NAM

vIEN co rui ugNc t-{c;

so, +59&/BC-cl(DL Hd N1,i, ngdY 2B thdng 0B ndm 20I 3

BAO CAO
Viv: HiQu chinli chutrng trinh ddo tao k! su hirng khong

Kinh gui: RAN GIAM HII]U
PFIONG DAO TAO DAI HQC

T'T Muc cliOu

chinh

Ndi dung c[

\t

T8,584 | t lng
dung Phucrng

l. ., r

nh6n so trong, tlnn
It

todn ket cdu hdng

t36 sung
hgc phAn ty'

chon

kh6ng (RTL)

3(2-2-0-6)

\J/

No'i nltQrt:
^ uhu tr0n;
- luLr VP.

,,j- VIPN TRIIONG

PHo vleN rRudNG

rs.%6/"r/ 6';'ry

Ghi chriNdi dung didu
chinh mfi

Bd sung

hgc phan tq
chon

l-E5831 Tai trong
va d0 UAn fet c6u

v4t bay (B1t,)

Danh muc hoc

phan chi ti0t
cua cl-ruclng

trinh ddro tao

Danh muc hoc

phAn chi ti6t
cua chu'clng

trinh ddro t4tl



g

-.rRucnrc DN rec sAcH KHoA HA Ner
vryn co rcri DQNG L-r/. c

so' 4i9 /BC-cKDL

Noi nhQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

BAO CAO
V/v: HiQu chinh chucrng trinh ddo t4o k! su hdng kh6ng

Kinh gui: - BAN GIAM HIEU
- PHONG DAO TAO DAr HQC

CQNG HOA XA no. r CHU NGrfrA VI-ET NAM
DQc L$p - Tq Do - H4nh Phfc

Hd N|| ngdy 20 thdng 0B ndm 2013

PHo vlEN rRudNG

rs.9 6/*ntl fi)o4t

J
,.f, Vl

TT MBc diAu
chinh

C6
,l?y
ool

NQi dung cfi NQi dung tli6u
chinh mtii

Ghi chri

(1) (21 (3) (4\ (s) (6)
I Danh rnpc hoc

. ). .i.
phan chl tlet
cria chucrng
trinh tldo tao

X TE5831 Tai trons
vd d0 b6n k6t cdu
v4t bay (BTL)

3(2-2-0-6)

BO sung
, ,l
nQc pnan tu
chon

2 Danh rnpc hgc
, ). .. ..4.

phan cnl tlet
cria chuong
trinh ddo tao

X TE5841 Ung
dUng phucrng
ph6p s9 trong tinh
to6n kOt cdu hdng
kh6ng (BTL)

3(2-2-0-6\

86 sung
hgc phdn tU
chgn



TRTJONC DAI FIOC] RACI { KIIOA I IA NOI

vtEN co KHI Dq!!'!Uc-.

g

g

cr)xc noa xA HQI cHU Ncnin vIEI NAM

DQc Lap - l'q Do - Hanh Phtic

rlrEN enx I{QP IIQI DONG K}[OA [rQC DAO'I'4O
vrDN co KI{i DQNG I.-U'C

FIa NOi ngay 28 thang 08 ndm 2013. theo yeu cau cua Bo rnon K! thuat t-Iang

kh6ng va Vu tru thd hi0n qua ro trinh sO t+-13l'I'lr-ttKVT ngay 2010812013- HQi dong

Khoa hqc - Ddro rao viQn co khi DQng lqc ttr chuc h9p v6 viQc bo sung hQc phan 1u

chon cho chucrng trinh ddo tao I(! su K! thuat Hang khong'

l'hirnh phAn tham dr,r':

Chdtich IJoi d6ng: GS.TS. Ph4m Minh TuAn ViQn tru6'ng ViQn Ccr l<hi d6ng luc

1'hu ky IIoi dong: 1'S. I-e 'l'hanh-fung Pho viQn trucrng ViQn Co khi dQng lLIc

Cac U1 viirr l toi dong:

- GS.T'S. Ngury6n 
'I'h6 Mich Truong BM May vdr'l-u dqng 

-I'huy khi

- PGS.'f S. Ngo Sy t.Qc tlQ rnon May va f ir dQng 'Ihuy khi

- PGS'l'S' L0 Quang 'l'ruong RM K)' thuat]'huy khi va-l-au thuy

- pGS.'fS. Le Anh 
-fudn 

Pho ViQn trucrng, 
-['rucn-rg BM Dong co dot trong

- 'fS. NguySn Phu tlung Pho ViQn truong, Truong IIM KT Flang khong vd

V[ trq
- PGS.I'S. llo IIfr'u l{ai 'l-ru'crng BM Oto vd Xe chuy0n dUng

- fS. Phqrn llu'u 'l ul en Tru'ong P I'N I)ong ccv dot trong

-'l'S. Khong Vi Quang Chu tich Cong dodn Vi€n'

NQi dung cu6c hgP:

Sau khi rer.n xet tcr trinh sO t+-13l-l"l'r-FIKV'l'va phat bi€u cua [-hnh d4o BQ mon

Ky rhuat K! thuat Flang khfrng va Vfr tru c6c thanh vieri tharn du cu6c hop da phat bi0u

y ki6n. Cuoi cung. IIQi dong Khoa hoc - Diro tao Vi0n da nh6t tri nhu'sau:

De t4o di|Lr l<i|n thudn lcri cho sirrh vien dang l<y dn s6 lucrng tin chi tu chon trong

chuong trinh K! su'K! thuqt hang l<hong cAn phai bo sung them 2 hc2c phAn:

- 1'E5831 - Tai trong va dQ ben kOt c6u vat bay (B'l'1,)

- Tlr5 84 I - ti'ng dung phuong phap so trong tinh todn kOt cAu hang khdng (B fL)

K6t luin:



HQi tl6ng Khoa hgc - Ddo t4o ViQn nhAt tri

kh6ng vd Vfi tru vir kinh d6 nghi Ban Ldnh d4o ViQn, Phong Ddo t4o Dai hqc xem xdt

b6 sung thOm hgc phdn TE583l vdi khOi lugng 3(2-2-0-6) va TE5841 voi kh6i luqng

3(2-2-0-6) cho sinh vi€n khdi K! su k! thu4t Hdng kh6ng.

CuQc hqp k6t thirc vrio lirc 10h30 cung ngiry.

Hd N|i, ngdy 28 thang 0B ndm 201 3

CHU TICH

Iw os.Ts,g ./nn"6h# Arnh OTS.

\./



VIl:N C() KIll I)ONC I t I('
Be MON KT HANG KTTONG&VIJ TRU

So:tl4- t3 l'I-'f r-l{KVT

Viv: 86 sung hoc phAn tu'

CQNG HOA XA FrOr CHU NGItiA VrrjT NAM
DQc I-f,p - T'u'Do - H4nh Phf c

IIa NoL ngay 20 thang 0B ndm 2013

TO'rRiNTI
chon cho chu'on-e trinh k! su K! thudt IIang l<hong

L

Kinh gui: VIE,N CO KfIi DQNG I-[J'C
PIIONG DAO -TAO DAI HOC

1-hco chucrng trinh chudn K! su'K! thuat Ilang l<hong xay dpng narn 2009 (ap

dung tu K54), torrg so lu'ong tin chi tu' clo I'iu cAu la l6 tin chi. 'frong so c6c hoc phAn

1u'chon dd xay dU'ng. phan lon cdc hoc phan tp'chon la ngoai nganh, so tin chi tu chon
thuoc chuyen ngdnh chi chicrn 7l22tit'r chi tu'chon. Ili6n tai, cac em sinh vi6n K54 Ky
thuat ltang khong gap van dd l.,horrg the dang l<y du'oc cdc hoc phdn tu'chon ngodi
ngdnh do lihong dap u'ng du'oc dicu kicn vi lroc phdrr hoc tru'oc.

De tao cticu kien thuAn lo'i cho cac enr sinh vi0n dang ky du sii lucrng tin chi tu
chon. Bo rndn K! tliuQt Ilarrg khong & Vn tru dd co ke hoach xdy <1ung cac hoc phAn
tu'chon nro'i thuoc chuyen nganh hang khong Oi UO sung vho chu'crng trinh k! sLL. IIien
nay' dang la tuAn dieu chinh dang l<y hoc phAn cua c6c ern sinh vien K54 ndn 86 rnon
K)r thuat I'lang khong & Vn tru di xuAt duoc bo sung thcm hai hoc phAn sau ddy vdo
danh muc hoc phan tu'chon cua chucrng trinh k! su,:

't6n hr.rc phAn
'T'di trong va do ben krlt cau vdt bay (B'l-t-)
tJng dung pliu'crng phap so trong tinh toan

l<et cdu hang khong (B'l'l-)

llang khong & Vil tru
va phc duyQt cho phcp

K;- thuat Ilang khong.

qr

Bo mon K! thuAt

Pl-rong Ddo tao xem xet
vao chu'ong trir-rh l<! su'

l<inh cfO nghi Vien Co
t;bo sung cic hoc phdn tu

l<hi f)ong lu'c.

chon neu tren

No'i nhQn'.
- nhu trcn:
- lLru VP.

TRU'6NG fDr\t)\, moN



-

.?

TE5831 Tii trgng vi clg Uiin t<tit c6u vft bay

1. T6n hgc phin: Tdi trqng vd dO bdn fet c6u vQt bay (BTL)

2. Mi s6: TE583'1

3. KhOi lwqng: 3(2-2-0-6)

' Gio gi6ng l! thuYOt: 30 tiet
. Grct bai t?P, thdo luin: 30 tiet
. Gio thi nghiOm:

4. D6i twqng tham du: sinh vi6n dai hqc ngdrnh KV thuat Hdrng khong (tu hqc kv 8)

5. Dieu kiQn hgc Phin:
. Hgc ph6n tiOn quYet:

. HQc phAn hgc truoc: TE3801 (Ket cAu m6y bay), TE3811 (Khi dqng lUc hgc ccr bdn)

. Hgc PhAn song hdnh:

6. Mgc ti6u hgc phAn vi krit qud mong doi:

Sinh vi6n dupqc trang bi ki6n thuc ccy sd v6 t6i trqng t6c dqng len ret cau vQt bay trong c6c cne o0 van

dOng d6c thu nhu 
"|Una 

c6nh, bay luqn vong hay bay b6 nhdo, chqy taxi tr6n duong bing, 6nh hudng

cua tdi trqng khi dQng t6n ret cau. sinh vi6n co khd ning ph6n tich c6c di6u kien chiu tdi cia k6t cAu cdc

khi cr,r bay Sinh vi6n van dqng dugc ki6n thuc d6 phSn tich vdr d6nh gi6 dO bon cia tet c5u vQt bay trong

di6u kiOn hoat dOng cu th6.

Sau khi hoc xong hqc ph6n ndy, yOu cAu sinh vi6n co khd ndng:

. PhAn tich ducvc dic di6m chiu lWc cOa k6t c5u hirng khOng

. Tinh to6n ung x& vdr dO b6n cia fet cAu trong cdrc di6u ki€n vin hdrnh kh6c nhau cia khi cu bay

. phdn tich va d6nh gi6 dO b6n c6c thdnh phin k6t cAu chiu tdi trqng mat d6t

. ph6n tich vd danh gia dQ b6n c6c thdnh ph6n k6t c5u chiu tdi khi dqng

' Su dung c6c cOng cu ldp trinh, tinh to6n nhu C++, Matlab d6 gi6i quyet bai toen'

Muc dO dong gop cho d6u ra cOa chuong trinh ddo tAo:

7. Ngi dung t6m tit hoc Phin:

Tdi trgng dQng trong v?n hdnh. Tdi trgng mat dAt t6c dqng l6n m6y bay. Tdi trqng khi dQng t5c dUng len

fet c6u. T6i trqng gio

8. Tii liQu h9c tQP:

. S5ch gi6o trinh:

. Bai giing: Powerpoint chuy6n dinh dang (..pdf), in 2 slides/trang A4.

. Phin mdm: C++, Matlab (thuc hirnh tai b0 mOn).

. S6ch tham khio:
1 D6 Minh Khai'. KOt cAu vd dO b,n mdy bay. Hqc vien Phong Khong Khong qudn' 2001 '

2. Megson T.H.G., Aircraft Sfructures forengineering students - Third Edition, Edward Arnold, 1999

3. Curtis H,D , Fundamentals of Aircraft Structural Anatysis - WCB/MC Graw-Hill, 1997.

4 Sun C.f ., Mechanics of Aircraft Structures - Wiley, 2006'

5 Jan R Wright; Jonathan E Cooper: lntroduction to aircraft aeroelasticity and /oads. Jonh Wiley &

Son Ltd, 2007.

11 12 13 21 2.2 23 24 25 26 31 32 33 41 42 43 44 45 46
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9. Phucrng phSp hoc vi nhiQm vu c0a sinh vi6n:

' Ch0 ddng doc truoc tdi li6u tham khdo, in bdri gi6ng (..pdf), chuAn bi sEn c5c ciu h6i. Dlr lcrp ct6y d0, theo d6i ghi chO vdo t6p bai gidng, chti itOng dit c6u h6i

' Ldm bai tdp v0 nhd dAy dri theo y6u cdu cOa gidng vi6n, t6t nn5t tirm bdri t6p vd thdo luan theo
nhom (2-3 ngucri).

. Hodn thdnh bai tQp lon, co b6o c6o vd b6o v0

' Thlrc hanh lAp trinh tinh to6n theo C++/Matlab theo hucrng d5n cOa gidng vi6n.

' On tdp theo nhom: 85m theo muc ti6u hgc phdn, trd loi c5c cAu h6i vir thdo lu6n c6c bdrit6o.

10. D6nh gi6 k6t qud: KT/VD (0.3)-T(BTL:0.7)
. Di6m qu6 trinh (trong s6 0.3; = 111giira k!'+ di6m chuyen cAn

- Ki6m tra tu lu6n hodc v6n d6p
- Di6m chuyon cAn = 1, 0, -1, -2 tuy theo s6 tan vdng m{t E o, 1-2l6n, 3-4 lAn hoac tu 5 tAn.

' Thi cu6l t<y' : Bdri tap lcrn (trgng s6 o.z;:
- SV lam bai tap lon, chia theo nhom.

11. NQi dung vi kii hoach hgc tip cU the

Tuin N6i dung Gi6o trinh BT, TN,..

1

1. MODAU
1.1 GicrithiQu mdn hgc
1 2 Ddc di6m chiu luc cia tet c6u m6y bay

2-4

2 N TRONG DONG TRONG VAN HANH
2l Tei trong ddng khi m6y bay ch0c ngoc
2.2Tei trong dOng khi mdry bay luqn vong
23Tei trgng dQng khi mdry bay b6 nhdo
2.4 DA b6n k6t cAu khi chiu tdi trong ddng

BT tdi trqng cl6ng

5-7

3 TAI TRQNG MATDATTAC DUNG LEN MAY BAY
3.1 C6u t?o vd nguyOn l! ho4t dQng cdng m6y bay
3.2Tei t6c dqrng khi c6Uha c6nh
3.3 Tei t6c dqng khi chay taxi
3.4 D0 b6n k6t c6u khi chiu tdi trong mdt d6t

BT tdi trong mat d6t

R On tQp va ki6m tra gifra ky

9-11

4 TAI TRQNG KHi DQNG TAC DUNG LEN KET CAU
4.1 Phdn loai t6i trong khi dQng

4.2Tei khi dOng tr6n c6nh
4.3 Anh hudng cua gid treo dQng ccy, h0 th6ng cdng
4.4Tei khi dOng tr6n th6n
4.5 D0 b6n khi chiu tdi trong khi dOng

BT ph6n tich ket c6u

chiu t6i khi dOng

12-14

5. TAI TRONG GIO
5.1 PhAn loai tditrong gio

5.2 Phuong ph6p phAn tich
5.3 Tinh to6n d0 b6n kdt c6u khi chiu tdi trong gio
5.4 Bai tAp 6p dung

BT ph6n tlch tdi

trgng gio

15 On tQp cu6i t<y



12. NQidung biritqp l6n:
Ph6n tich m6t k6t c6u hirng khOng trong mQt didu kien chiu tdi x6c dinh c0a khicr,r bay.

NHOM B|EN SOAN DE CTfONG

(Hq t1n vd ch0 k!,)

TS. VU Qu6c Huy TS. VU Dinh Quf

Ngdy th6ng nim

cHU TICH HQTDONG KH&DT

(Hq t1n vd ch* ki,)

GS. TS. Pham Minh TuAn



TE5841 Ung dqrng phuong phSp s6 trong tinh toSn trit c5u hing khong

1. TOn hgc phin: Ung dqrng phuong ph5p s6 trong tinh to6n k6t c5u hdrng kh0ng (BTL)

2. Mi s6: TE5841

3. KhOi luqng: 3(2-2-0-6)

r Gio gidng lf thuyr3t: 30 ti5t
r Gio bait?p, th6o ludn: 30 tiet
r Gio thi nghiem:

4. DOi tugng tham dr,r: Sinh vi6n ilai hgc ngirnh KV thuat Hdng khOng (tu hqc kV 8)

5. Diiiu ki6n hoc phin:

r Hgc phAn tiOn quyet:

r Hsc phdn hoc trucvc: TE2811 Uat liQu hdrng kh6ng), TE3801 (Ket c6u m6y bay)

r Hgc phAn song hdnh:

6. Muc ti6u hgc phAn vir k6t quri mong dqi:
\"/ Sinh vi6n duoc trang bi ki6n thuc co sd vO phucrng ph6p ph6n t& h0u han, dac di6m c5u truc vd c6c

di6u kien chiu tdi ddc thu cia cdrc fet c5u s0 dung trong hdng khOng. MOn hqc cung c5p cho ngucri hgc
ki6n thuc v6 c6c ph6n tir st} dr,rng trong md ph6ng fet c6u (thanh, dAm), c6ch thiet lap vdr gi6i quyet Oai

to6n ccv hqc v?t rdn 2 chi6u, 3 chi6u, mot s6 bai todn dOng lLrc hqc ket cdu di6n hinh (dao d6ng ri6ng, bdt

6n dinh) MOn hgc dOng thoi cung cAp ki6n thuc vO ung dqrng mO ph6ng s6 trong tinh to6n fet cAu

composite, ld dang vat li0u dic thu va di6n hinh trong hring khOng.

Sau khi hgc xong hqc ph6n ndy, y6u cAu sinh viOn co khd ndng:

r Hi6u duqc ung dr,rng cia phucrng ph6p s6 trong tinh to6n k6t c6u hdng khOng

r Thi6t l0p vir gidi quy6t bdi to6n m0 ph6ng tet cAu O6i vOi c5c phin t& dac thir hdng khOng

r Thi6t l0p vd gi6i quy6t bdri to6n m0 phdng tet cAu composite trong hdrng khOng

r PhAn tich vd ddrnh gi6 k6t qud mO phdng

r Sir dqng ctuqc ph6n mdm phAn trl h0u han d6 mO ph6ng vi ph6n tich mOt bdi toSn ket c6u frang

khong don gidn.

Muc d0 dong gop cho d6u ra cOa chuong trinh ddo tao:

\,,

7. NQi dung t6m tit hgc phdn:

T6ng quan phucrng ph6p phAn tir hiru han. Thi6t lip bai to6n mO phdng fet c6u. Bdi to6n phan tich ung
su6t tinh. Dao dOng vdr ctOng luc hoc fet cAu. Co hqc compozit nhi6u lop. Ph6n tich fet c5u compozit.

8. Tiri liQu hgc tQp:

r S6ch giSo trinh:
r Bdi gidng: Powerpoint chuy6n dinh dang (".pdf), in 2 slides/trang A4.
r Phin miim: ANSYS/CATIA (thLrc hanh tai bO mOn).

r S5ch tham khdo:
1 D6 Minh Khai: K€t c'u vit dO b6n mdy bay. Hgc vien Phong Khong KhOng quAn, 2001.
2. Megson T.H.G., Aircraft Structures for engineering sfudenfs - Third Edition, Edward Arnold, 1999

11 12 13 21 22 2.3 24 25 zo 31 32 ?? 41 42 43 44 45 46

SD SD GD GD GD SD SD GT GT GT SD GT GD GD GD GT



" 3. Nguy6n Vi6t Hung, Nguy6n Trong Gi6ng, ANSyS & M6 ph6ng s6 trong c6ng nghi1p bdng phAn tu
/ hou han, Nha xu5t bdn KH&KT,2oo3.

4 Voyiadjis G. 2., Kattan P. 1., Mechanics of composite materials with Matlab, Springer, 2005.

9. Phuong ph6p hgc vd nhi6m vu cOa sinh vi6n:

r Chtl dOng dqc trucvc tdi liQu tham khdo, in bdi gi6ng (. pdf), chudn bi s5n c6c cdu hdi
r Dy lcrp d6y d0, theo d6i ghi ch0 vdo t?p biri gi6ng, chrj dQng dat cdu h6i
r Ldm bai tap v6 nhd d6y dri theo y6u cAu crla gidng vi6n, t6t nfrSt lirm bdi tdp vir th6o ludn theo

nhom (2-3 nguoi).
r Hodn thdnh bdri t€p lon, co b6o c6o vd bdo v6
r Thuc hdnh m0 phdng ANSYS/CATIA theo huong d6n cia gidng vi6n.
r On t6p theo nhom: B6m theo muc ti6u hgc phAn, trd loi cdc cdu hdi vdr th6o luin c5c bai tOp.

10. O5nh gi5 ket qud: BTL(0.5)-BTL(0.5)

r Di6m qu6 trinh (trqng s6 0.S; = 3;1tQp lon 1 + di6m chuyOn c6n
- K6t qud b6o c6o bdri tap lcyn 1

- Di6m chuy6n cAn = '1, O, -1, -2 tiry theo s6 lan vSng mit ld O, 1-2ldn, 3-4 lAn vd tu 5 l6n trd l6n.
r Thi cu6i t<y : Bai tAp lcrn 2 (trong s6 O.S;:

- SV bdro c6o kdt qud bdi t?p lon 2.

11. Ngi dung vi kt5 hoach hoc tf p cu th6

Tu6n NQi dung GiSo trinh BT, TN,..

1 1. TONG QUAN PHUONG PHAP PHAN TU HUU HAN

1 1 Gioithi6u chung mOn hgc
1.2 Roi rac hoa

1.3 C6c hdm n6i suy
1 4 CAc dang phdn tir
1 5 Scv dO tinh toSn bSng phuong phSp ph6n ttl hCru han

z 2. THIET LAP BAI TOAN MO PHONG KET CAU

2.1 XAy dung mO hinh
2.2fhiet lap ki6u phAn tfr vd chia luoi
^ ^ -' 

.i. 
'^ -. I

2.3 Thiet lap dieu kien bi6n
2.4 Giei vir ph6n tich k6t qud

3-4 3. BAI TOAN PHAN TiCH UNG SUAT TiNH

3.'1 XAy dyng baito6n haichi6u
3.2 Cac ki6u phAn t& vir di6u ki6n bi6n hai chi6u
3.3 XAy dqrng bai to6n ba chi6u
3.4 Citc ki6u phAn t& va di6u ki6n bi€n ba chi6u

4 DAODQNGVADQNG LUC HQC KETCAU

4 1 He phucrng trinh dao dOng ccr bdn
4.2PhAn tich dao d6ng ri6ng
4.3 Phan tich dao dQng dieu hoa
4 4 PhAn tich bAt 6n dinh

I 0n t6p va ki6m tra gi0a ky

v



10-11 5. CO HOC COMPOZIT NHIEU LOP

5.1 Lrng x0 ccr hgc cOa compozit nhi6u lop

5.2 Ti6u chuAn phA h0y

5.3 Ph6n tir compozit dqng dAm

5 4 Phin tir compozit dqng t6m, v6

12-14 6 PHAN TICH KET CAU COMPOZIT

6.1 Xdy dqtng m6 hinh compozit nhi6u lop

6.2 Thiet lQp ccr tinh cho cac lop vat liQu

6.3 Di6u kien bi6n vd lLrc

6.4 Giei vir phAn tich k6t qud

15 0n tap vd ki6m tra cu6i t<y'

12. NQidung biitdp l6n:
BTL 1:Xdy dqrng mO hinh vd phSn tich ung su6tcOa mQt k6tcAu hdng khOng

BTL 2: Xdy dLrng mO hinh vd ph6n tich mOt tet c6u composite

NHOM BIEN SOAN De CUONG

(Hq t€n vd chf

TS. V0 Dinh Quf

Ngay th6ng nim
cHU TICH HgrDoNG KH&DT

(Hq t€n va ch? k!')

GS. TS. Pham Minh TuAn

v



l'Rt roNG DAI []oc gAcu KI IOA HA NOI
vrEN co rni D9NG t,U'c

s6: ,([J iBC-cKDL

ceNG rroA xA ngt crr[rNcHiA vIET NAM
DQc Lap - T'p'Do - H4nh I'hric

Ha Noi, nsq$ihang 09 ndm 20I3

eAo cAo
V/v: FIIQu chinh chu'ong trinh diro tao cu'nhdn k! thuflt tdu thily

Kinh gu'i: BAN GIAM HIEIJ
PHONG DAO TAO DAI HQC

Mqc diaiu
chinh

(2)

Mo ta nQi

dung hgc
phan

NQi dung cfr

l1 )

1'F.4gg4 Do an tot
nghiep

t:

l tgc pnan n9c

truoc: 'IE4004

NQi dung tti6u
chintr m6'i

'l'F.4994 Do an tot
nghi0p

.:Hgc phan song
hdnh: TE4004

Ghi chri

(6

Thay d6i
di0u kiOn

hoc phan

No'i nlrin:
- nhu'tren:
- lu'u VP.

VIEN TRI'oNG z--

cs.rsg/h/nni,/ 6"d;



.fRUONG 
DAI HQC BACH KHOA HA NQI

vrEN co rni D9NG LVC

SO: 46J /BC.CKDL

ceNG HoA xA ugt crru Ncni.t vIET NAM
DQc Lap - T1r Do - H4nh Phric

Hd Ni.i, ngdy,Kthdng 09 ndm 20I 3

eAo cAo
V/v: llldu chinh chuong trinh ddo tao k! su k! thu4t tdu thuy

Kfnh gui: BAN GIAM HIFIJ
PHONG DAO TAO DAI HOC

C6
thay
oor

Md ta nQi

dung hgc
phan

TE5994 D6 6n tert

nghi0p
rir

r roc pnan ngc

truoc: 1'85004

7'85994 E6 6n tdt
nghiQp

,lHOC pnan song
hdnh: TE5004

No'i nltQn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

4

6d"

NQi dung c[ NQi dung tli0u
chinh mfi

Ghi chf

Thay d6i
di0u kiQn. '),noc pnan



TRUONG DAI HQC BACH KHOA FIANQI
vrEN co rni DQNG LU. c

s0: +77 /CV-CKDL

V/v: Xdy drmg chucrng trinh ddo tao li6n
thdng k! su ngdnh 0 tO ,ra Xe chuy0n dpng

Noi nhdn:
- nhu tr6n;
- luu VP.

CQNG HOA XAHQI CHU NGHIAVIEJ NAM
EQc Lip - Tr; Do - H4nh Phfc

Hd N|i, ngdy 02 thdng I2 ndm 20I 3

VIEN TRUONG4-

5S.TS,Q/r,nt . /'4 r,.1

Kinh gui: VIS,N DAO TAO LIEN TUC

Theo de nghi cria Qui Viqn vd xdy dpng chuong trinh ddo t4o k! su ngdnh 0 t6
vd Xe chuy6n dUng theo hinh thuc li6n th6ng t4i c6ng vdn s6 416/CV-DHBK-DTLT

ngity 27llIl20l3, Viqn Co khi D6ng luc xin grii chucrng trinh nay d0 Qui ViQn dua

viro sir dung.

Do dd nghi cria Qui ViQn rat gep nhirn phuc vu cho ldp chuytin hq ddu ti6n v6i

10 sinh viQn nfln Ban gi6m ddc ViQn Co khi DOng lgc chi triQu tqp cric chuyOn gia cria

BQ mdn 0 tO ua Xe chuydn dgng vd BQ m6n DQng co ddt trong tham^gia xdy dgng

chuong trinh mir chua th6ng qua HQi ddng khoa hoc vd ddo tao Viqn nhu th6ng le. Vi

vdy, chuong trinh chi co gi6tri cho lop chuy6n hQ ndy.

Trdn trong,



cHudNG TRiNH HQC T,iP tIP DAI IIAC vrln LAM Vrra. HgC
NGANH O TO

(Danh cho lcrP lien thong)

ViQn Dho t4o li6n tgc ViQn C Uc

Kj' TOn mdn hgc so nr 56 TN 56 BTL 86 mdn

I
(2s)

Sric bAn vAt liQu 4 CH VliQu&k0t cAu

Chi ti6t m6y 4 Co so thi6t kd m6y

D6 6n chi ti6t mdy 2 Co so thi6t k0 m6y

CAu t4o 6 t6 AT 6toaxcD

M6y nAng chuY0n J Co so thiOt kd m6Y

Ky rhuat do J Co khi CX&QH

Nguyen ly dQng co d6t trong 5
'|

I DQng co d6t trong

2

(2s)

Ly thuytlt 6 to 5 1 0t6&XCD

Thiot t<6 tintr to6n 6 t6 6 Ot6&XCD

HQ th6ng nhiOn liQu J DQng co ddt trong

fhitit ke tintr to6n d6ng co A+ DQng ccv d6t trong

M6v thu'i khi tr6n o t6
A+ 0toaxcD

OO an m6n hoc chuY6n ngdnh
a
J 0 t6 + D/co

aJ

(24)

Su dgng sua chira 6 t6 6 DQng co d6t trong

Thi nghiQm o t6 4 0t6&XCD

Cdng nghQ khung vo o t6 4 Ot6&XCD

Trang bi dien 6 t6 5 OTOAXCD

ChAn do6n tr4ng th6i kY thu4t 6 t6 4 Ot6&XCD

4
Thr,rc t4p t6t nghiQP 9 0 t6 + D/co

fhi6t t<C tOt nghiQP 15 6 t6 + D/co

Ghi chu: D6 6n m6n h c chuyen ngdnh vd D6 6n t6t nghiQp giao theo dang ky cua sinh vien'
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TONG HQ'P K~T QUA KHAo SAT 2016

74 DOANH NGHlep, CO' QUAN su DVNG NHAN Ll)'C TV DHBKHN

1. 56 1U'Q'ngelm bQ eong nhanvien hi~ndang lam vi~e tal Quy co quanl Doanh
nghi~p

CO'khr

Nhi~t- l~H1h

f)i~nto,' - Vi....

Kythu~th6...

Kythu~tm6 .

Kythu~tD~ .

Kythu~tv~L

Kinht&qu.S,

CO'klli don".

f)i~n

C6ngngh~,

Congngh~"

V~tI~,Ky'ttl.. .

CO'khf 37 53.6%
Nhie! - Lanh 18 26.1%

Elientl'r - Vi~n thong 28 40..6%
Ky thu?t hoahoc 21 30 4%

Ky thus! rn6i tru&ng 11 15g~,'b
Ky thu~t D~t - My - Dagi~y & thai trang 8 11G'>"

Ky thuat vat lieu 12 174%,
Krnh14quiin 19 11 15.9'%

CO' khi dong !,I,fe 24 34.8<}f,
Elien 4{l 58.%

Cong ngh$ thOng tin, tmin tin lIng dyng 25 36.2.'>"
Cong nghe sinh hoc - Thuc ph~rn 15 21 7%

V~t 19ky thuat, Vifit Iy ni;l! nhan 7 10.1'%
Ti&ngAnn khoa hoc ky tnu~t 9 13%

TiengAnh".

10 20 30

2. Nhu eau tuy~ndl:lng Ky SUI DHBKHN cuadoanh nghi~pgiai doan 2016 _
2020



R&tkern, T~ l' 14%
Kem >0 0%

Trungbinh 3 4.1%
Kha 44 59.5%

R~t t6t, Gioi 16 35.1%

cakhi~::~••••• II••••• 1I
Nhi~t-L<:mh.
£ii~ntfr - Vi. ..
KYthu~!ho.

Ky thu~lmo. .11111
Ky thu~tD~ ... ~::
Ky thu~tv~L.•
Kinhte qua
CO'khiaQn...

£)i$n~::::::::~I11I11I1I1lIlIl.1COngngh~..•
Congngl1$...
V~tlykYth ..

Ti~n·gAnh...

Co khi
Nhi~t-L~nh

£)i~ntll - Vien thOng
Ky Ihu<j:fhoa hQG

Ky thu<i.tmoi tnrong
Ky thu~t Dtftt- My - Da gi~y& thai trang

Ky thu<j:fviit Ii~u
Kinh t~ qutin Iy

Co' khi agng life
Eli$n

Cong ngh$ thOng tin, toan tin (ing dt,lng
Cong ngh~sinh hoc - Thuc ph~m

V~t Iy ky thu~t. Vat Iy hat nhan
Ti~ngAnh khoa hQC ky thuat

0.0 3..5 7.0 10.5 14.0

3. Ki~n thCPcchuyen nganh

Kern

Trungbinh

Kha

R5t t&1. G.ioi

to 2:0 30 40

4. Ky nang chuyenmon ngh~nghi~p

14 26.4%
3 5.7~b
4 T.5~tn
3 5.7~t
3 57%
3 5.7%
3 5_.Tifh
1 1 '9Q'b
2 3.,8~O
8 15.1%
15 283%
4 7.5%
3 5.7%
2 3.8%

Riit kern,.T$ 1 1A%
Kern 1 2.7'i'f:,

Trungbinh 8 10.8%
Kha 54 73%

R§t tiit, Gidi 9 12.2%
Trungbinh

Hit t6t, Gioi

o 10 20 30 40 50



5. Kha nang Slf dvng ngoCilingCl' trong cong vi~c

Tnmgoinh

RAt t6t, Gioi
() 16 24 32

6. Ky nang tin hoc va Slf dvng may vi tinh

Trun:gbtnh

RAt tat, Gioi
11} 20 3() 4()

7. Y thCPcchap hanh nQi quy, quy djnh, ky lu~t lao dQng

Trungbinh

Kha

R§t kern, H '2 2.7%

Kem 7 9.5%

Trung binh 31 50%
Khci 26 35..1%

R~:tt6t, Gioi '2 27%

Rclt kern, T$ 1 1.4%

Kern 0 0%

Trung binh 14 1119%

Kha 47 53.5%

R§t tot, mOl 12 162%

R§t kem, T~ 1: 1.4%

Kern 0 0%

Trung birth 1:1 15.1%

Kha 31 50.no
R§{tbt Gioi 24 32.9%



8. Ph~m ch~t cit nhan

Trungbioo

R~t t&t, Giol

20

1 1..4%,
Kem 0 o~,~

Tmngblnh 1 9.5%
Knil 40 54.1%

R§:t tat, GiOi. 26 10,'0

R~t kern, T~
Kern

Tmng binh
KM

Rcit tat Gl,ai

9. Kha nang giao ti~p,truylm d~tthong tin va xay dl;l'ng mc3iquan h~ trong t~p
th~

Kem

Trung binh

R~t t&1. Gio.i

o 10 20 }O 40

Trungbinh

KtHl

to 2Q 40

10. Ky nang lam vi~c

2
2
18
41 63.
5 6J3'cyo

RM kem. T~ 2 2.7'lb
Kem 1 14%,

Tnmq binn 18 24.3%
KM 43 58.1%

R§t tAt, Gioi 10 135%



11. Ky nang lanh d~o va quan Iy nhorn

Trung Dln'h

R.it kern, T~ 2. 2.7~!(')

Kern 1
Trullg binh 25

KI"t<1 41
R~t tbt, Gioi 5

Rit tat, Gioi
20 40

12. Kha nang d~t muc tleu va phat tri~n ngh~nghi~p trong tU'O'ng lai

Trungbinh

R~t kern,T~ 1 1
Kern 2

Trung binh 15 20.
Kha 43 1~if,

R~t t&t, Gfoi 13

HI 20 30 41}

13. Theo Quy vi, sinh vien va ky su Bach khoa c~n dU'Q'cdao tao them a
nhCPngtieu chi nao dU'Ooiday va nen do ai dao tao

13.1. Ki~n thuc chuyen nqanh

Khongdo aao tao
Nhatru&ng

Doanh ngoiepf Ta chile

3 4,6%

41 72.3%

15 211%



13.2. Ky nang chuyenmon nghe nghi~p

Khong cAn ds ...

Nha inri"'l1

13.3. Ky nang mem

13.4. Kha nang ngoi(li ngCP

Knong dn de ....

Doanh I1llh~!l ....

13.5. Ky nang tin hoc va Slr dl:lng may vi tinh

Kh6ng dn dao tao 1 1.5%
Nhafrvong 24 35.3%

Doanh nghl~pfT6 crurc 43 63.2%

KMng dn dao lao 2 2.8%
Nhti lruang 33 45.8%

Doanh nghi!}pfT6 chirc 37 51.4%

Kh6ng do dao tao 4 5.5%
Nha trlfang 64 87 7'7b

Doanh nghr$pfT6 chu·c 5 15.8%

Khong do dao 1",0 10 15.4%
Nha tnrang 49 75..4%

Doanh nghi~pf T6 chuc 6 9.2%



13.6. Y thirc, thai dQva nh~n th(rc v~ ban than va xa hQi

KhOngdn dilO tao 2 2..9%
Nhatn.rong 47 58.1%

Doanh nghi~pl T&chuc 20 29%

Do5nn ngh~p..

14. f)Oi vai ky SU'Bach khoa mai tOt nghi~p, thai gian hQi nh~p cong vi~c
trung binh tinh theo thang

DLf&:i:2. thaJ'l!g 6 8%
Tu 2 - 6 thang 31 49.3~/o

TCril) thang - .~nam 23 30..7%
Tren1 nam 9 12%

15. Chat 1U'Q'ngchung cua ky SUIBach khoa dU'O'cdanh gia

Ke:m 1
Imng binh 5

Kha 26
16t 43

.xu~t s~c 0

1.3%
K7%
J4_7~~

51.3~'h



16. Quy vi co mu6n ti~p tuc tuy~ndl;lng ky SlJ'Bach khoa khi co nhu c&u

Co 69 95,8%

Con pMi' din nh~c 3 42"::1\1
Khong 0 O~Y\1

17. So vcYimQt 56 chuonq trlnh dao tao tlJ'ang t., cua cac trlJ'Oong£)~i hoc
khac, Quy vi danh gia ky SlJ'Bach khoa ra sao

Th~'phan 1: 1,,4%

Cao han 58 7.8.4%'1
Hgang b~ng 10 13,5%

Khac 5 6.H'l'c,

18. Quy vi co th~ dong gop gl d~ TrlJ'ang £)H Bach khoa HaNQi xay d.,ng va
th.,c hi~nchu'onqtrinh dao tao chat 1lJ'Q'ngva hi~uqua han

Tham gia VaGqua trinh xay oling n~ dung chlIO'ngtrinh,
Them gia thl!c hi~ndaotao nhll giang day, ph~hqp tb ch~c hQithao, seminar, n~ chl1Y~ chuyeoat

Tham gia cae bubi noi chuy$nv~ huong nghi$p, gi&ithi~u co hQivi~c lam,
NMn sinh vie.nth\lc t~p,

Boog gOpy ki~n phan hoiv4 ch~t Ilf9'ng sinh vien va ky 511 8HBK HaNo!
Khac

4.2%
13 18.3%

25 152%
24 318%
15 21.1%

42%

1Q 15 20



19 NhCPng di~m y~u knac cua ky SUI Bach khoa

-Cac ki~n thuc khi rnoi ra tru'ang chi & rmrc dU'oi co ban, chua san sang d~ lam
vi~c, con pnai dao tao them r~t nhieu. Co kit§ntruro v~ ky thuat nhunq khong hi~u
bit§tcac van d~ mang tinh lu~t dinh. VO: Mot ky SU'xay dl,mg hi~u duoc n3ngmot
thit§t b] nang hay mot cong trlnh xay dl!ng can thit§t phai dU'Q'cdang ki~m tht§nao, &
c~p do nao nhunq d6i vot KS BKHN, dang ki~m thit§t b] (b6n b~ ap luc, thit§t b]
nang...) la di~u qua rnoi me
-cac ky nang thuc tt§ lien quan dt§nngh~ nghi~p kern. Khong du thong tin d~ nhan
bit§tthuc tt§cac doanh nghi~p dang can va thit§ugi.
-Thit§u thuc tt§,thit§u s6c vac va kien tri.
-Thit§u ki nang phong v~n
-Ngoc;lingCrchU'a t6t
-ChU'a tam huyt§tvoi ngh~
-Tieng Anh, Ky nang m~m kem
_Ch~m thay d6i - bao thu - khong nhi~t tinh voi hOc;ltdong t~p th~
-Ki nang m~m can dU'Q'cb6 sung va dao tc;lot6t hO'n.Ki nang trinh bay/vit§t email,
van ban con chU'a t6t
-D6i voi sinh vien moi ra trU'ang giai dOc;lngan day thU'ang co tinh trc;lngco kien th(J>c
chuyen nganh nhU'ng chU'a sau, co d~u hi~u thl,l dong theo Sl! hU'ong dan cua
thay/co. Mot 56 nganh hoc co ky nang tit§ngAnh yt§u.
-Ngoc;lingCrchU'a t6t
-Sinh vien moi ra trU'ang chU'a co dinh hU'ong ro rang trong cong vi~c
-M(J>cdo cam ket voi t6 ch(J>cchU'a cao, hay nhay vi~c
-Ngoc;lingCrva ky nang m~m chU'a thl!c Sl! t6t. Tl! tin la t6t nhU'ng doi khi tl! tin thai
qua thanh ra kieu ngc;lomot chut.
- Thit§usu gan bo lau dai voi cong ty
-Cac bc;lnmoi ra tru'ang chU'a co nhi~u kinh nghi~m thl!c te
_Kha nang Sll' dl,lng ngoc;lingCrcon yeu - Kha nang truy~n dc;ltthong tin va xay dl!ng
doi ngu con hc;lnche, nhi~u bc;lnto ta hO'irl,lt re trong cac hOc;ltdong t~p th~.
-PhU'O'ngphap lu~n lam vi~c r~t kem
-R~t thit§u kit§nth(J>cva ky nang thl!c tt§khi moi ra tru'ang. ChU'a dinh hU'ong dU'Q'c
cong vi~c thl!c tt§,mO'mongo
-Lam thU'O'ngmc;licon hc;lncht§. Kha nang tham gia chinh tri mot 56 d6ng chi con
chU'a t6t. T~p trung qua vao chuyen man ma chU'a d~ 'I nhi~u vi~c khac.
nang cao hO'nnCrakha nang xay dl!ng cac van ban
-yt§u ngoc;lingCr
- Thit§u nang Il!c quan 1'1,
_Kha nang giao tit§p tiep anh chU'a t6t - Can b6 sung tU'duy kinh tt§ky thu~t
-Ky nang thl!c hanh, trinh do ngoc;lingCr,giao tit§p,van hoa (J>ngXli', kha nang quan
tri kinh doanh va kh&i nghi~p chU'a d6ng d~u
-Ky nang giao tit§p, tc;lothi~n cam con chU'a tU'O'ngx(J>ngvoi trinh dO, kit§nth(J>c

chuyen nganh



-Kha nang nqoai ngCf,ky nang dien thuy~t, giao tiep chua cao
_Ky nang thuc hanh chua t6t.

20. Cae y ki~n khac

1. Can c6 nhi~u chU'ang trinh liEmk~t vai cac doanh nqhiep, cac hoi cho tuy~n
dl:mg hang narn, tharn quan doanh nghi~p, ki~n tap tal doanh nghi~p rna cac doanh
nghi~p Ian can d~t hang dao tao theo yEwcau, Sinh vien cac trU'ong dU'Q'cthl,l'c
hanh thuc t~ nhieu, narn dU'Q'cmat trang thi~t b] va c6 th~ lam chu khi van hanh
hoac I~p d~t. HQcOng bi~t dU'Q'ccong ty A can gi, cong ty B can gi va c6 Sl,l'chuan
bi dclu tU'tnroc khi ra trU'ong. Cac chuonq trinh lien k~t dao tao quoc t~ cOng dang
dem lai nhieu thay d6i v~ chat 1U'Q'ngdclu ra. N~u Bach Khoa Ha NOi ngu quen tren
dTnh(Ia trU'ong ky thu~t hang dclu) thi se tc;lora cac l(fa sinh vien ao tU'cYngv~ nang
Il,I'cban than do t6t nghi~p trU'ong t6p dclu nhU'ng r~t y~u thl,l'c t~, thi~u Sl,l'sang tc;lo
va n~ng Iy thuy~t. Mot s6 sinh vien n6i b~t la do nang Il,I'cca nhan khong phai do h~
th6ng dao tc;lova nhCfngcon s6 d6 la thi~u s6. Mot trU'ong dao tc;lot6t la trU'cYngphai
tc;lOra s6 dong cac Ky SU', CLI'Nhan khi t6t nghi~p lam dU'Q'cvi~c, tc;lora nhi~u d6ng
g6p cho doanh nghi~p, cho d~t nU'ac. Ho~c dan gian han la hQc6 dU'Q'cthu nh~p
ngay sau khi t6t nghi~p (n~u hQ lam dU'Q'cvi~c va doanh nghi~p khong phai m~t
cong dao tc;loIc;li).NhCfngg6p y tren day vai mong mu6n xay dl,l'ng trU'ong ngay mot
t6t han nen c6 phcln gai g6c va dong chc;lm,r~t mong quy trU'ong khong vi nhCl'ng
di~u d6 ma cam th~y kh6 chiu. Xin cam an!

2. Chung toi san sang chia se hU'ang nghi~p cho sinh vien, Va se tc;lonhi~u Co'

hoi vi~c lam nh~t cho sinh vien quy trU'ong. Tran trQng !
3. Nen ph6i hQ'pvai cac doanh nghi~p d~ nh~n d~t hang cac v~n d~ do doanh
nghi~p dang g~p phai d~ giai quy~t
4. Ngoai nh~n sinh vien thl,l'c t~p, FSS can san long tham gia cac Co' hOigiai
thi~u vi~c lam, d6ng g6p y ki~n phan hoi v~ ch~t 1U'Q'ngsinh vien va ky SU'cua

trU'ong
5. Ngoai ki~n th(fc v~ chuyen nganh, nen dao tc;lothem cho sinh vien cac ky
nang m~m, cach giao ti~p va truy~n dc;ltthong tin, lam vi~c trong nh6m.
6. Nh~n sinh vien thl,l'c t~p
7. Hy vQng dU'Q'chQ'ptac lau dai vai nha trU'ong.
8. R~t mong Sl,l'hQ'ptac giCfaTrU'ong flc;li HQCBach Khoa va Vi~n flo lU'ong Vi~t

Nam
9. _Cac chU'ang trinh dao tc;locYtrU'ong ccln mang tinh tU'ang tac cao han nen

c6 1 bu6i tranh lu~n, hOithao.
_Cac ky SU'ccln dU'Q'cdi thl,l'c t~p nhi~u han va nghiem tuc han. Ccln c6 bu6i thao
lu~n d~ trao d6i kinh nghi~m giCfacac sinh vien thl,l'c t~p va c6 Sl,l'hU'ang dan cua

giao vien.
_Ccln c6 nhi~u bai t~p Ian hay cac chU'ang trinh ph6i hQ'pnghien c(fu d~ sinh vien
bi~t phat huy cach d~t v~n d~ va tl,l' nghien CLPu.



_Giarn b6t cac men hoc nang cao rna thay vao d6 113cac bu6i gi6'i thieu ve ling
dl:mg cua cac men hoc d6 cung nhu cac tal Ii$u tham khao. GQ'i 'I sinh vien ling
dl,mg cac kie!nthtrc nay vao bal t~p ton hoac de tai nqhien cuu.
_Gi6'i thieu ve cac lu~t dlnh, tleu chuan lien quan den nqanh nghe (hi$n nay trU'ang
chi gi6'i thi~u tieu chuan thiet ke chung chung ...)

10. Ky SU'can dU'Q'cdao tao dua tren nhu cau cua doanh nqhiep VI the giao trlnh
dao tao can phai cap nhat nhCi'ngd6i hoi d6.

Ky SU'Bach Khoa 113ky SU'ling dunq, nghTa113hoc tren thiet bi va yeu cau
thuc te, tranh nghien ctru sau vao hoc thuat, 1'1thuyet.

Ky SU'Bach Khoa chua c6 nhCi'ngky nang mem t6t, day 113mot yeu cau b~t
buoc khi lam vi$c va phat trien (ky nang thuyet trinh, ky nang lam vi$c nh6m,
ky nang quan 1'1tien do, thai gian v..v ..)

Cac noi dung hoc d~i cU'O'ngc~n c~t bo giam xu6ng khoang 1 nam. Tang thai
gian thl,l'c t~p va kien t~p t6t nghi$p t~i doanh nghi$p tCP3 thang len thanh 1
nam.

Cac men hoc chuyen nganh c~n sat v6'i thl,l'c te khach quan, ch~p nh~n
nhCi'ngdieu da dU'Q'cchling mlnh thay VI di chling minh I~i.

C~n mai cac chu doanh nghi$p, ho~c cac CI,I'U sinh vien ve trU'ang dao t~o
nhCi'ngnoi dung m6'i ma doanh nghi$p dang can ho~c chia S9 ve dinh hU'6'ng
nghe, ho~ch dinh tU'O'ngI~i.

11.Thieu thl,l'c hanh, thl,l'c t~p, chU'a thl,l'c Sl,l'd~u tU'm~nh vao hU'6'ngnghi$p cho
sinh vien.

12.8ay mc;mhdao tt;iOngo~i ngCi',hoc chuyen nganh bang ngo~i ngCi'.
Tham gia thl,l'c hanh, thl,l'c t~p cac dl,l' an thl,l'c te nhieu hO'n

13.ChU'O'ngtrlnh dao t~o sinh vien nen b6 sung them cac kh6a dao tt;iOky nang
mem, dinh hU'ong phat trien ban than. Ngoai ra nen dt;iy them cac kien thlic
chuyen men cO'ban cho cac b~n sinh vien ceng ngh$ theng tin nhU'Clean
Code, Coding convention ... de cac b~n nhanh ch6ng b~t nhip v6'i ceng vi$c

14.Thl,l'c t~p dai hO'nt~i doanh nghi$p it nh~t 3 thang.
Mot s6 men chuyen men nen mai giao vien ho~c giang vien clla Doanh
nghi$p

Mot s6 men ve quan tri san xu~t c~n den doanh nghi$p hoc thl,l'c teo
15.C~n hi$n d~i h6a trang thiet bi trong giang d~y, thl,l'c hanh. C~p nh~t cac thiet

bi thl,l'c te de hoc sinh kheng bi b~t nga. C~n t~p trung d~y chuyen nganh
s6'm va nhieu hO'n.H~n che d~n cac men dt;ii cU'O'ng,1'1thuyet chung kheng
lien quan den nganh hoc.

16. - C~n chu trong trlnh do tay nghe, ky nang khai Sl,l'doanh nghi$p va quan tri
doanh nghi$p. Trinh dOngo~i ngCi'it nh~t 2 thli tieng tra len. kha nang I~p
trlnh di$n toano
_Chu trong chtr ky SU'thl,l'c hanh. Van h6a 8HBKHN, xay dl,l'ng thU'O'nghi$u
dl,l'a tren ch~t 1U'Q'ngdao tt;iO,van h6a



-Ph6i hop v6'i ON. cong ty, nha may cac tlnh trong qua trlnh dao tao thuc tap,
giang d~y true ti~p. tang thai gian thuc t~. giam tai gian hoc Iy thuy~t chay

17. - Dao tao v~ ky nang m~m ...

_Them cac men hoc v~ dao dLrc ngh~ nghif;'lp:Kha nhi~u sinh vien nh~n truro
sai I§m v~ cac vif;'lcnen lam va khong nen lam trong doanh nghif;'lp.d~c bif;'ltla
v~ m~t tai nguyen. rna nguon cong ty.

_Them cac chU'O'ngtrinh thuc tap cho sinh vien (y doanh nghif;'lptCPnarn 4. 5.
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