
























Danh sách cán bộ tham gia buổi tư vấn ngành nghề ngày 26/3 
 

TT Viện Thời gian Người tham dự Chức danh Điện thoại Ghi chú 
1 Cơ khí Động lực 8h15-9h45 PGS. Lê Anh Tuấn (phụ trách) Viện trưởng 0904702438 Tư vấn ngành nghề 
   PGS. Trần Thị Thu Hương Trợ lý đào tạo 0912176836 
  10h15-11h45 PGS. Trần Thị Thu Hương Trợ lý đào tạo 0912176836 
   ThS. Đào Chung Hải Cố vấn học tập 0912753414 
  13h30-14h40 ThS. Trương Đặng Việt Thắng Giảng viên 0969889955 Bài thí nghiệm tại 

PTN Động cơ đốt 
trong (C15) 

   TS. Nguyễn Thế Lương Phó Trưởng PTN 0962886464 

   TS. Lưu Hồng Quân Giảng viên 0914002468 Bài thí nghiệm tại 
PTN Khí động học 
(T-208) 

   TS. Vũ Đình Quý Phó Trưởng BM 0987015666 

 



LOGO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
SCHOOL OF TRANSPORTATION ENGINEERING

Văn phòng: P102 - nhà C6 (ste.hust.edu.vn)



LOGOSơ đồ tổ chức
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BM. Ô tô và Xe chuyên dụng

BM. Động cơ đốt trong

BM. Máy và Tự động Thủy khí

BM. Kỹ thuật thủy khí &Tàu thủy

BM. Kỹ thuật Hàng không - Vũ trụ

PTN Động cơ đốt trong

VIỆN CƠ KHÍ 
ĐỘNG LỰC



LOGOTuyển sinh năm 2017
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Tên nhóm ngành Tên ngành/Chương trình 
đào tạo

Mã nhóm
ngành

Tổ hợp môn xét
tuyển

Cơ khí – Động lực

Kỹ thuật ô tô

KT12

TOÁN, Lý , Hóa

TOÁN, Lý, Anh

(TOÁN là Môn thi

chính)

Kỹ thuật cơ khí (định hướng
Kỹ thuật năng lượng và tự
động hóa thủy khí)

Kỹ thuật hàng không*

Kỹ thuật tàu thủy

Công nghệ kỹ thuật ô tô (CN)

(*) Ngành Kỹ thuật hàng không có đào tạo Chương trình Kỹ sư chất lượng cao
(PFIEV)



LOGOCơ hội nghề nghiệp
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Chương 
trình đào 

tạo

Kiến thức/ Kỹ năng được 
trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ thuật ô 
tô

- Thiết kế, chế tạo và giải
quyết các vấn đề kỹ thuật
trong lĩnh vực công nghiệp
sản xuất ô tô

- Quản lý, sửa chữa và bảo
dưỡng phương tiện, nguồn
động lực và thiết bị-xe máy
chuyên dụng;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về phương
tiện giao thông đường bộ và công nghiệp
ô tô.

- Các tập đoàn công nghiệp, các công ty
sản xuất, chế tạo ô tô & xe chuyên dụng;
công ty vận tải và khai thác các thiết bị
xe-máy công trình; công ty dịch vụ sửa
chữa, bảo dưỡng, bảo hiểm, kinh doanh
thương mại, tư vấn thiết kế về ô tô và
xe-máy công trình.

- Các Trường ĐH, Viện nghiên cứu
Kỹ thuật

cơ khí
(định

hướng Kỹ
thuật
năng

lượng và
tự động
hóa thủy

khí)

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo
máy/thiết bị năng lượng thủy
khí và và hệ thống kỹ thuật
thủy khí động lực

- Tích hợp tự động hóa cơ -
điện - thủy/ khí, thiết bị
năng lượng tái tạo (thủy
điện, phong điện), hệ thống
bơm, robot công nghiệp, dầu
khí, thủy lợi…

- Các công ty (tập đoàn, tổng công ty) tư
vấn, thiết kế thuộc lĩnh vực: động lực,
năng lượng, giao thông, hàng không, tàu
thủy, công nghiệp dầu khí và khai
khoáng, quân sự, ô-tô, xây dựng, tự
động hóa công nghiệp, thủy lợi, cấp
thoát nước.

- Các công ty xuất nhập khẩu công nghiệp,
liên doanh,...

- Các Trường ĐH, Viện nghiên cứu



LOGOCơ hội nghề nghiệp
Chương 

trình đào 
tạo

Kiến thức/ Kỹ năng được trang 
bị

Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt 
nghiệp

Kỹ thuật 
hàng 

không

- Thiết kế máy bay (khí động
học, cơ học vật bay, ổn định
điều khiển);

- Khai thác và bảo dưỡng các hệ
thống trên máy bay (động cơ,
thủy lực, khí nén); thiết kế cơ
khí chung (thiết kế 3D, mô
phỏng).

- Các hãng hàng không (Vietnam Airline,
Vietjet Air...)

- Các công ty bảo dưỡng và dịch vụ hàng
không (VAECO, AESC, MHIVA…)

- Các công ty, viện nghiên cứu R&D
(Viettel R&D...)

- Các công ty thiết kế, chế tạo (GE,
Samsung, Denso...)

Kỹ thuật 
tàu thủy

- Thiết kế tàu thủy, phương tiện
và công trình nổi.

- Thiết kế/chế tạo, vận hành/ sử
dụng các hệ thống và thiết bị
tích hợp cơ khí, thủy lực, điện-
điện tử và điều khiển trên
phương tiện thuỷ.

- Thiết kế cơ khí chung (thiết kế
3D và tính toán mô phỏng số).

- Các Công ty công nghiệp tàu thủy/Nhà
máy đóng tàu

- Các trung tâm nghiên cứu, thiết kế,
đào tạo về Kỹ thuật tàu thủy.

- Các Công ty tư vấn, thiết kế tàu thủy
và công trình nổi tại Việt Nam.

- Cục Hàng hải Việt Nam; Các cơ quan
Đăng kiểm.

- Viện Kỹ thuật hải quân; Tập đoàn
Viettel; Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

ste.hust.edu.vn 5



LOGOCơ hội nghề nghiệp
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Chương 
trình đào 

tạo

Kiến thức/ Kỹ năng được trang 
bị

Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt 
nghiệp

Công 
nghệ kỹ 

thuật ô tô 
(CN)

- Kiến thức khoa học – kỹ thuật
nền tảng của lĩnh vực cơ khí –
động lực

- Kỹ năng ứng dụng, vận hành
hệ thống, thiết bị công nghệ
trong công nghiệp ô tô và máy
động lực.

- Chương trình đào tạo linh
hoạt, liên thông với chương
trình kỹ sư

- Các cơ quan quản lý nhà nước về
phương tiện giao thông đường bộ và
công nghiệp ô tô (thuộc Bộ/ Sở Giao
thông vận tải, Bộ Công An, Bộ Công
Thương, Bộ Tài Chính).

- Các tập đoàn công nghiệp, các công ty
sản xuất, chế tạo ô tô & xe chuyên
dụng; công ty vận tải và khai thác các
thiết bị xe-máy công trình; công ty dịch
vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hiểm,
kinh doanh thương mại, tư vấn thiết kế
về ô tô và xe-máy công trình.



LOGOHoạt động sinh viên NCKH
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Shell Eco Marathon Asia 2011 
(Malaysia) 

Shell Eco Marathon Asia 2012 
(Malaysia) 

Giải Nhì
Bio-Energy

(455,4 km/l) 



LOGOHoạt động sinh viên NCKH
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Cuộc thi máy bay mô hình
(Học viện KTQS)



LOGOHoạt động sinh viên NCKH
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LOGOGiao lưu với sinh viên quốc tế
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Giao lưu với ĐH Nagoya (Nhật)

Tham gia AOTULE 
Tokyo Tech 

Summer Program



LOGO

11

PTN Động cơ đốt trong (CH Áo)



LOGOPTN Ô tô và xe chuyên dụng

12

Thực hành tháo lắp, 
chẩn đoán, sửa chữa
các hệ thống của ô tô



LOGOPTN Máy thủy khí
Hệ thống thí nghiệm khí nén 

Fusheng (Đài Loan)



LOGOPTN Khí động (BM Hàng không) 

14

Ống khí động dưới âm Bộ điều khiển càng thủy lực

Máy cắt lazer



LOGO

Website : ste.hust.edu.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/cokhidonglucbkhn/



p ~-. Ni@,~ t1l c-. ~ . A -1. 4-

T~

TRUONG DM HOC BAcH KHOA HA NOI
PHONG CT CHINH TRI vA CT SINH VIEN

Sedg~./ TIr- DHBK- crcrscrsv

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VItT NAM
Doc lap - TlJ do - Hanh phuc

Hit Noi, ngay 12 thang 3 ruim 2015

TO TRINH

V/v cap kinh phi t6 chuc ngay open day - Bach Khoa 2015

Kinh giri: BAN GrAM HIeU

D~ tang cuong cong tac quang ba hinh anh cua Truong DHBK Ha NQi den voi xa

hoi va dac biet la cac em h9C sinh PTTH chuan bi dang ky dir thi VaG cac tnrong Dai

hoc, Cao ding nam 2015. Duoc sir dong y cua Ban Giam hieu v~ viec phoi hcp voi Bao

Tu6i tre >1PH6 Chi Minh t6 chtrc Ngay hoi nr van tuyen sinh va huang nghiep nam

2015 cho toan bo hoc sinh khu vue phia Bar tai tnrong DHBK Ha NQi ngay 15 thang 3

nam 2015. Nhan dip nay, Phong CT Chinh tri va CT Sinh vien kinh trinh Ban Giam

hieu eho phep t6 chirc ngay OPEN DAY - BAcH KHOA 2015 VaG cung ngay d~

tranh thu so hrong h9C sinh til cac tinh, thanh pho den tham dVngay hQi tu van tuy~n

sinh va huang nghi~p nam 2015'-

D~ hO';ltdQng dltqc thanh eong, Phong CT Chinh tri va CT Sinh vien da phoi hqp

vai cae dan vi lien quan xay dl!llg dl_!tru kinh phi t6 chuc vOi so ti~n Ia: 341,280,000d
( Ba tram bon mum mot tri~u hai tram tam muai nghin dong) thea ban dl_!tru kinh phi

kern theo.

kinh d~ nghi Ban Giam hi~u xem xet va eho y kien chi d';lo.

Xin tran tn;mg cam an!

Noi nhtJ,n:
- Nhl1 tren;
- LI1U erer & ersv.

TRUONG PHONG

TRlJ' . CT. CHiNH TR\ VA CT. SINHVltN

TS.§id W'rJ/b :7&t.
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80 mAo Due vA DAo TAO
TRHONG DAIHOC BAcH KHOA HA NOI

CQNG HOA xA H(H CHt) NGHJA VItT NAM.
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

S6~443 IQD-DHBK- CTCT&CTSV Ha N¢i, ngay _,tel thang 3 narn 2015

QUYETD~NH
Ve viec cap kinh phi t6 chile ngay Bach Khoa Open day" 2015

HIEU TRUONG TRUONG DAIHOC BAcH KHOA HA NOI. . . .

Can ell "Dieu le tnrong Dai hoc" ban hanh thea Quyet dinh so 58/201 O/QD-TTg

ngay 22 thang 9 nam 2010 cua Thu nrong Chinh phu ve quyen han va trach nhiem cua

Hieu truong cac tnrong Dai hoc tnrc thuoc;

Can ell VaGnoi dung bien ban hQP tri~n khai Bach Khoa Open day 2015 giira

Ban Giam hieu va cac dan vi lien quan ngay 9/3/2015;

Xet de nghi cua Ong Tnrong phong CT Chinh tri va CT Sinh vien.

QUYETD~NH:

Dieu 1. Tnch so tien 341.280.000d ( Ba tram bon muoi mot trieu, hai tram tam miroi

nghin dong nr kinh phi :. . . .. . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. d~ 16
chiic ngay Bach Khoa Open day - 2015.

Dieu 2. Phong CT Chinh tri va CT Sinh vien lam dau moi nhan tien va thanh quyet

roan so tien tren voi phong Ke hoach Tai Y1:l thea nguyen tac tai ehInh hi~n hanh,

Dieu 3. Cae Ong (Ba) Truong Phong CT Chinh trt va CT Sinh vien, Ke hOCich- Tai vl:l

va cae dan vi lien quan chiu traeh nhi~m thi hanh quyet dinh nay.

Nai nhdn:
- NhlJ8ieu 3;
- Luu HCTH, CTCT& CTSV.

, • A .,

PHO HII;U TRVONG

PG8.TS,j(~ 1Ian ~
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TRVONG DAI HOC BAcH KHOA HA NOI
PHONGCT CHINH TR~vA CT SINHVIEN

So:t1) .../ TTr- DHBK - crCT&CTSV

CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM
DQc lap - Tl! do - Hanh phuc

Ha N9i, nga» 11 thdng 3 ndm 2016

TO TRINH~i Vlv cap kinh phi (if chU:cngay open day - Bach Khoa 2016

~ Kinh giri: BAN GIAM HIEU

D~ tang cirong cong tac quang ba hinh anh cua Truong DHBK Ha Noi den voi xa

hoi va dac biet la cac em hoc sinh PTTH chuan bi dang ky xet tuyen van cac twang

Dai hoc, Cao ding nam 2016; duoc sir dong y cua Ban Giam hieu v~ viec phoi hop voi

Bao Tu6i tre TP Hd Chi Minh t6 chirc " Ngay hoi tu van tuyen sinh va huang nghiep

nam 2016" cho toan b(>hoc sinh khu vue phi a Bac tai tnrong DHBK Ha Noi ngay 13

thang 3 nam 2016; phong CT Chinh tri va CT Sinh vien kinh trinh Ban Giam hieu cho

phep t6 chrrc ngay OPEN DAY - BAcH KHOA 2016 van cung ngay.

D~ hoat dong diroc thanh cong, Phong CT Chinh tri va CT Sinh vien dii phoi hqp

vai cac dan vi lien quan xay dvng dV tru kinh phi t6 chuc vai so ti~n la: 348,665,000d

(Ba tram bon mum tam tri~u, sau tram sau muai lam nghin dong) thea ban dV tru kinh

phi kem theo.

kinh d~ nghi Ban Giam hi~u xem xet va cho y kien chi d<;lo.

Xin tran trQng cam an!

Noi nluJ,n:
- Nhu tren;
- Luu crcr & crsv.

TRlfONG PHONG

PGS.TS.9t/z/t~~,



BOGIAo Dl)C vA DAo TAO
TRUONG DAJHOC BAcH KHOA HA N('H

CONG HoA xA HOI CH-aNGHIA VI_¢TNAM
DQc lap - Tl! do - Hanh phuc

56': 535"IQD-DHBK- CTCT&CT5V HJ N(Ji, ngay 1~ tluing j ndm 2016

QUYETD~NH
Ve viec cap kinh phi t6 clurc ngay OPEN DAY - Bach Khoa 2016

HI~U TRlJONG TRlJONG DA.IHOC BACH KHOA HA N(H

Can cir "Dieu le tnrong Dai hoc" ban hanh thea Quyet dinh so 70/2014/QD-ITg

ngay 10 thang 12 nam 2014 cua Thu nrong Chinh phu v~ quyen han va trach nhiem

cua Hieu tnrong cac tnrong Dai hoc tnrc thuoc;

Xet d~ nghi cua Ong Truong phong CT Chinh tri va CT Sinh vien.

QUYETD~NH:

Dicu 1. Trich so tien 348,665.000d ( Ba tram bon rmroi tam trieu, san tram sau muoi

lam nghin dong) til kinh phi .

d~ t6 chirc ngay OPEN DAY - Bach Khoa 2016

Dieu 2. Phong CT Chfnh tri va CT Sinh vien lam dau moi nhan tien va thanh quyet

toan so tien tren voi phong Ke hoach Tai vu thea nguyen tac tai chfnh hien hanh.

Dieu 3. Cac Ong (Ba) Truong Phong CT Chinh tri va CT Sinh vien, Ke ho~ch - Tai Vl;!

va cac dan vi lien quan chili trach nhi~m thi hanh quyet dinh nay.

Noi nhrj,n:
- Nh118ieu 3;
- Ll1u HCTH, CTCT& CTSV.
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iii 01<141lm CI'l\!p joh iUIJ nI~
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_ II ..

!HOCBONG
HUONG NaHU~!p

TV VAN & HUONG DAN

Tltp DC V'I,GIANI VIEN
TRAI NGHI~M CUNG SINH VIEN

II·~ UUANTRUiNa
TIIUR KHAM PHA BAcH KHOA

(Xe 6 to c1i~n)
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+ Van r'lghiJi
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+ Cat bang khai:mae

(Khu lIife siil'l khlfu chlnh)

Il> 81- 11830'113H30-11tt
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+ f)inh tltJ-6'ncgngne Jflgihi~phaip dan

+ Cd h9i hQc b6ng phong phu

(Gi811gi-61th~u (ildng lin turIn sinh eoa ,fJHBKHN)

II> BB-118301 14M-11 It
lUll Gil vA TRAI:NGftlSlI
• Tour "KMm pM Bach Khoa"

+ Tour 1,;Thu Vt~n T~ Quang Bcru
+ Tour 2: Tour )('61 di(ln

4- Tour 3: Trung ttim nghl{;n ct)u ~Ong-ngl1~~Q'
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TH~THAO
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TT NGHIEN ceu
CONG NGH~ CAO

(NhaBU
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HUdNG NGHtt;P _
TtJVAN &: HUONG DAN

T~If:PIUC ,(IGIANG VllH A

TRAI NGHISM CUNG SINH VIIEN

THiM QUANJR.&
TOUR KHAM PHA BAcH KHOA
(Xe (} t6 di~n)



'CHUlJNG TRINH
It 71ftS ~1MSO:

aAI QC NUY MOl nt,INTlJ'dtt S1NH!,KU'GNG.ller
+Van ngh~

+ Gi~j thi~u di;>ibieu va tuyen bo Iy do khai mac

'*' C6! biling khai m~c

(Khu vVCs~n khlLi chfnh)

,. 8H - nm113H30 -17M:

mlElf liM vA111'''' mEl SINHeM tfGiMJf eAo t~o
+ Sinh hlfc)ng ngh6 nghi¢p hap dan

'" CCIh~i h9C b6ng phong I'M

(Gian 91tJilhi~'i.Jthong tin tuy§n sinh eVa DHBKHN)

.. SH- H13011ld1· UiH:
mAM G'lAvA TrW MGHl~- .
- Tour ~KMm pha BAch Khoae

...Tour t: ThtJ vit11"1T~ Quang BliI;

+ Tour 2: Tour xe di~n

+ TOurS: Trung ltim Ilghien cau c6rig ngh~ cec

• Tham Qia cae Iro choi giao !uu cimg sinh viitln

(Ben phS; toa nM Thu vi~n Ti) Quang Bau

Xem 5<1dd trang bfJn)

BACHKHOA
CAMPUS
TOUR

~

I
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KHUUi:NHQP
TH€THAO
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NHAc1

..rEi!fl,
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D3

C6NG
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I,.
rr NGIH1~Nto'o
CONG NGH~CAO

(NM81)















LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG "TRẢI NGHIỆM ĐẠI HỌC - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI"
Thời gian tổ chức: 13h30 - 17h30 thứ 5, ngày 10 tháng 1 năm 2019
Theo đặt hàng của THPT Ngô Quyền Hải Phòng (506 học sinh lớp 11)
STT Tên bài Nội dung SL Max Địa điểm Đơn vị/thầy cô phụ trách Thời gian Nhóm SVTN (HUST Student 

Ambassadors)
Check-in Học sinh tập trung phân nhóm, 

chụp ảnh check-in
510 Sân thư viện 

TQB, quảng 
trường C1, ngã 

5, hồ tiền

Phòng tuyển sinh, sinh viên tình nguyện 13:30 - 14:00 Tất cả các 
nhóm

Bài 1 Thiết kế & chế tạo sản phẩm cơ khí 
có biên dạng phức tạp trong thời 
đại công nghệ 4.0

Học sinh được giới thiệu Cấu tạo 
chung và khả năng gia công của 
máy CNC và máy in 3D, Được trải 
nghiệm chế tạo sản phẩm trên máy 
in 3D do chính sinh viên Bách khoa 
chế tạo

25
 Lớp B1
 (1-22)

B1- Phòng 105 Viện Cơ khí (Thầy Lê Đức Bảo: 
0397296427)

14:00 - 14:45 Nhóm 1 Nguyễn Ngọc Thạch
0969319382
Đậu Thị Vân Anh
0941172661

Bài 2 Thiết kế, mô phỏng & chế tạo các 
sản phẩm trong công nghiệp và đời 
sống - ứng dụng công nghệ cao 4.0

Học sinh được giới thiệu cấu tạo 
chung và khả năng gia công của 
máy phay CNC và máy tạo mẫu 
nhanh.  Được trải nghiệm quá trình 
thiết kế và chế tạo sản phẩm logo 
Viện Cơ khí và một số sản phẩm 
khác

25
 Lớp B1
 (23-44)

B1-Phòng 106 Viện Cơ khí (Thầy Lê Đức Bảo: 
0397296427)

14:00 - 14:45 Nhóm 2 Trần Ngọc Tú0333635831
Nguyễn Đức Chính
0348818282

Bài 3 Sản xuất thực phẩm sấy khô bằng 
kỹ thuật vi sóng - chân không theo 
hướng tiếp cận công nghệ 4.0

"Sản xuất một số thực phẩm dạng 
sấy khô (miến, hành ...) với dây 
chuyền công nghệ sấy tiên tiến: vi 
sóng - chân không; được tự động 
hóa toàn phần với hệ thống điều 
khiển khả lập trình và vận hành - 
giám sát từ xa bằng máy tính. Học 
sinh sẽ được: - Tiếp cận việc triển 
khai dây chuyền thiết bị sản xuất 
thực phẩm hiện đại được tích hợp 
hệ thống tự động hóa tiên tiến theo 
xu hướng Cách mạng công nghiệp 
4.0 của Thế giới - Tham gia trực 
tiếp vận hành hệ thống, giám sát 
thông số công nghệ của quá trình 
và thu thập dữ liệu của sản phẩm 
sấy. - Làm quen với các công nghệ 
thu thập dữ liệu và kỹ thuật xử lý 
dữ liệu, xây dựng đồ thị quá trình 
sấy."

20
 Lớp B3
 (1-19)

C4-112 CNSH - CNTP (GVC. TS. Nguyễn Đức 
Trung, 0912159922)

14:00 - 14:45 Nhóm 3 Phạm Bình Minh
0945737692
Đỗ Duy Hưng0912459224

Bài 4 Quan sát vi khuẩn bằng kı́nh hiển 
vi

Học sinh sẽ được trải nghiệm tại 
các phòng thí nghiệm hiện đại – 
một môi trường học tập lý tưởng về 
lĩnh vực Sinh học & Thực phẩm. 
Sinh viên được trực tiếp thực hành 
và quan sát những vi sinh vật – một 
đối tượng với rất nhiều bí ẩn nhưng 
lại được ứng dụng và có giá trị rất 
lớn đối với cuộc sống con người.

20
 Lớp B6
 (1-15)

B1-305 CNSH - CNTP (PGS Trương Quốc 
Phong, 0988793468))

14:00 - 14:45 Nhóm 4 Nguyễn Viết Thịnh
0868913308
Nguyễn Thị Hường
0357787851

Bài 5 Thăm hệ thống PTN Hóa - KTHH 
và giới thiệu cơ hội nghề nghiệp

Học sinh sẽ được thăm quan hệ 
thống các PTN, được các Thầy cô 
viện KTHH tư vấn định hướng 
nghề nghiệp, phân biệt sự khác 
nhau giữa ngành đào tạo KTHH và 
Hóa học

30
 Lớp B6
 (16-34)

C4-215 Viện KTHH (PGS. Nguyễn Hồng Liên: 
0912636497, TS. Nguyễn Ngọc Tuệ)

14:00 - 14:45 Nhóm 5 Lê Mạnh Khang
0968109894



Bài 6 Xử lý nước, nước thải bằng phương 
pháp đông keo tụ

Kỹ thuật được sử dụng trong các 
trạm xử lý nước cấp và nước thải. 
Học sinh trực tiếp tham gia thực 
hiện thí nghiệm trên hệ thiết bị 
đồng bộ để hiểu rõ hơn về quá trình 
xử lý nước.Vận dụng nhiều kiến 
thức hóa học phổ thông, sẽ giúp 
học sinh dễ dàng tiếp cận và hiểu 
được các quá trình diễn ra trong bài 
thí nghiệm.

30
 Lớp B12

 (1-23)

C10-410A KHCN Môi trường (PGS. Hoàng Thị 
Thu Hương: 0915162096)

14:00 - 14:45 Nhóm 6 Đỗ Thị Hương        
346682569

Bài 6B Xử lý nước thải bằng phương pháp 
sinh học hiếu khí

Bài thí nghiệm giúp học sinh có 
cách nhìn mới về thế giới vi sinh 
vật không chỉ là những nguồn gây 
bệnh mà chúng có vai trò và đóng 
góp to lớn trong việc xử lý các chất 
ô nhiễm trong nước thải. Các vi 
sinh vật có thể được tập hợp trong 
cùng một khu hệ để tham gia vào 
việc chuyển hóa các chất ô nhiễm 
có ảnh hưởng tiêu cực đến sức 
khỏe con người, đến chất lượng 
nguồn nước và cân bằng hệ sinh 
thái thành những chất ít ảnh hưởng 
tới môi trường.

30
 Lớp B12
 (24-46)

C10-410B KHCN Môi trường (PGS. Hoàng Thị 
Thu Hương: 0915162096)

14:00 - 14:45 Nhóm 6B Nguyễn Thị Nga        
965729764

Bài 7 Quan sát vi sinh vật Học sinh được giới thiệu phương 
pháp nuôi cấy, phân lập vi sinh vật 
trong môi trường (đất, nước, không 
khí) nhằm đánh giá chất lượng môi 
trường. Quan sát hình dạng của các 
vi sinh vật dưới kính hiển vi điện 
tử. Học sinh được trực tiếp tham 
gia sử dụng các thiết bị hiện đại để 
quan sát và có thể chụp lại các hình 
ảnh về các loại vi khuẩn trong các 
mẫu thí nghiệm.

30
 Lớp B7
 (1-25)

C10-309 KHCN Môi trường (PGS. Hoàng Thị 
Thu Hương: 0915162096)

14:00 - 14:45 Nhóm 7 Nguyễn Trọng Tuấn
964279559
Hoàng Tú Linh328821712

Bài 8 Thiết kế kiểu dệt/giầy trên máy tính Học sinh được hướng dẫn sử dụng 
máy tính để thiết kế kiểu dệt/kiểu 
giầy trên máy tính

30
 Lớp B10

 (1-28)

TC108A Viện Dệt may - DG - TT 14:00 - 14:45 Nhóm 8 Ngô Trung Hiếu
01658007171
Nguyễn Thị Huyền
01643081998

Bài 9 In hoa trên áo Học sinh được thực hành in hoa 
trên mẫu vải và được mang sản 
phẩm in về làm kỷ niệm

20
 Lớp B11

 (1-15)

C10-212 Viện Dệt may - DG - TT 14:00 - 14:45 Nhóm 9 Nguyễn Thị May
0379454417
Nguyễn Mai Hương
01679517607

Bài 10 Quan sát quá trình kết tinh của 
dung dịch muối ăn bằng kính hiển 
vi quang học.

Học sinh được giới thiệu phương 
pháp sử dụng kính hiển vi quang 
học trong nghiên cứu tổ chức tế vi 
của vật liệu, sau đó được thực hành 
pha chế quan sát sự hình thành tinh 
thể nhánh cây của dung dịch muối 
ăn bằng kính hiển vi. Ngoài ra, học 
sinh được quan sát quá trình vật 
liệu nhớ hình phục hồi lại hình 
dạng ban đầu sau quá trình biến 
dạng

20
 Lớp B9
 (1-20)

C1-308 Viện KH & KT Vật liệu 14:00 - 14:45 Nhóm 10 Trần Đình Vinh
01674539640
Lưu Thị Lương0962602574

Bài 11 chế tạo cánh tuabin bằng công nghệ 
in 3D

Học sinh được giới thiệu ứng dụng 
công nghệ in 3D trong chế tạo chi 
tiết, thao tác thực tế quá trình chế 
tạo mẫu cánh tuabin bằng công 
nghệ in 3D. Ngoài ra, sinh viên 
được giới thiệu về ứng dụng toán 
học và vật lý trong nghiên cứu mô 
phỏng vật liệu nano

20
 Lớp B3
 (20-38)

C5-306 KH & KT Vật liệu (TS. Nguyễn Minh 
Thuyết: 0983689765)

14:00 - 14:45 Nhóm 11 Nguyễn Đắc Việt
0368517226
Bùi Diệu Linh0989941525



Bài 12 Các bài TN vật lý về dao động, 
sóng, quang học và quang điện tử; 
các sản phẩm ứng dụng cuộc sống

Học sinh được làm các thí nghiệm 
vật lý: sóng và dao động; giới thiệu 
pin mặt trời ứng dụng trong cuộc 
sống, khủ khói bằng ion âm, thiết 
bị đo nồng độ cồn và đobức xạ điện 
từ của điện thoại di động

30
 Lớp B5
 (1-28)

C10-103 Viện Vật lý kỹ thuật (Thầy Bắc- 
0973234820; Thầy Lâm-0989096174)

14:00 - 14:45 Nhóm 12 Lương Quốc Việt 
0904855513
Bùi Văn Đại0986839488

Bài 13 Chế tạo vật liệu có kích thước siêu 
nhỏ (cỡ nanomet) dùng làm vật liệu 
trong linh kiện điện tử

Học sinh được xem và chế tạo các 
cấu trúc có kích thước nhỏ cỡ 
nanomet bằng phương pháp vật lý 
và hóa học, ứng dụng trong chế tạo 
linh kiện điện tử, ứng dụng trong y 
sinh…

30
 Lớp B7
 (26-39)

C9-211 Viện Vật lý kỹ thuật (Thầy Tú- 
0985450355; Thầy Lâm-0989096174)

14:00 - 14:45 Nhóm 13 Nguyễn Trần Tuấn Anh
0942131488
Nguyễn Mạnh Hùng
0328776588

Bài 14 Quan sát, tìm hiểu nhà máy điện 
hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân và 
ứng dụng trong cuộc sống

Học sinh được xem và giới thiệu 
qui trình hoạt động nhà máy điện, 
cơ sở lò phản ứng hạt nhân và ứng 
dụng của kỹ thuật, năng lượng hạt 
nhân trong đời sống hiện nay, khả 
năng sử dụng trong vật lý y sinh

30
 Lớp B2
 (1-25)

C10-403 Viện Vật lý kỹ thuật (Thầy Thái- 
0973418962; Thầy Lâm-0989096174)

14:00 - 14:45 Nhóm 14 Nguyễn Thanh Tú
0372469058
Nguyễn Đình Thắng
0969719347

Bài 15 Hệ thống làm lạnh thực phẩm Học sinh được giới thiệu và trải 
nghiệm về hoạt động của máy lạnh 
dùng trong bảo quản thực phẩm

25
 Lớp B9
 (21-42)

C5-109 Viện Nhiệt Lạnh (TS. Nguyễn Bá Chiến 
(bộ môn KT Lạnh&ĐHKK) + SV 

Hoàng Văn Nghiêm

14:00 - 14:45 Nhóm 15 Vũ Việt Tài969146815
Đỗ Xuân Vĩnh0967565456

Bài 16 Phân tích đặc tính nhiên liệu dùng 
trong nhà máy điện

Học sinh được giới thiệu và trải 
nghiệm về việc phân tích thành 
phần nhiệt - hóa của nhiên liệu 
dùng trong nhà máy điện

20
 Lớp B4
 (1-20)

C7-203 Viện Nhiệt lạnh (TS. Lê Đức Dũng và 
ThS. Nguyễn Danh Nam - Phòng thí 
nghiệm về quá trình và thiết bị nhiệt 

lạnh)

14:00 - 14:45 Nhóm 16 Đặng Thị Hải Yến
0375219475
Hoàng Thanh Hương
0966952357

Bài 17 Chẩn đoán Ô tô hiện đại Học sinh được giới thiệu việc sử 
dụng máy chẩn đoán G-Scan trong 
chẩn đoán và sửa chữa ô tô hiện đại

35
 Lớp B11
 (16-50)

PTN Động cơ 
dốt trong - C15

Viện Cơ khí động lực (Thầy Ths. 
Trương Đặng Việt Thắng, 0969889955)

14:00 - 14:45 Nhóm 17 Ngô Thị Huyền Trang
0842016800
Nguyễn Thị Nhung
0384592245

Bài 18 Xe hybrid cồn - điện - năng lượng 
mặt trời

Giới thiệu xe hybrid phối hợp các 
nguồn năng lượng từ động cơ đốt 
trong sử dụng nhiên liệu cồn 
ethanol, từ năng lượng mặt trời và 
hệ truyền động điện.

18
 Lớp B8
 (1-16)

PTN Động cơ 
dốt trong - C15

Viện Cơ khí động lực (Thầy TS.Nguyễn 
Thế Lương, 092886464)

14:00 - 14:45 Nhóm 18 Nguyễn Văn Lâm
0347445333
Nguyễn Hữu Lộc
0962798260

Bài 19 Ứng dụng các phần mềm trong 
thiết kế, tính toán và phân tích trên 
ô tô hiện đại

Giới thiệu các sản phẩm được sinh 
viên ô tô Bách Khoa đã thực hiện 
trong thiết kế, tính toán, phân tích 
trên ô tô (thực hiện trên phòng máy 
tính của Viện)

20
 Lớp B4
 (21-39)

C6-Phòng 204 Viện Cơ khí động lực(Thầy Ths. 
Trương Đặng Việt Thắng, 0969889955)

14:00 - 14:45 Nhóm 19 Quản Trọng Quý
0337063795
Nguyễn Thị Ngọc Hà
0963633470

Bài 20 Vi mạch điện tử và Lập trình hệ 
thống nhúng

Giới thiệu phòng thí nghiệm Thiết 
kế vi mạch (IC Design) và tìm hiểu 
mô hình giám sát chất lượng không 
khí.

20
 Lớp B5
 (29-44)

Thư viện Tạ 
Quang Bửu - 

Phòng 618

ĐTVT 14:00 - 14:45 Nhóm 20 Lê Thị Cúc0357612825
Cấn Thị Hoàng Lan
0989221113

Bài 21 Phòng thí nghiệm Điện – Tự động 
hóa sử dụng thiết bị lập trình PLC

Học sinh sẽ được trải nghiệm các 
bài thực hành điều khiển tự động 
hóa công nghiệp sử dụng thiết bị 
lập trình PLC và được các Thầy cô 
viện Điện tư vấn định hướng nghề 
nghiệp

20
 Lớp B2
 (26-42)

C9 – 111 Viện Điện (ThS. Nguyễn Danh 
Huy 0913557899)

14:00 - 14:45 Nhóm 21 Trần Văn Nam0386795755
Chu Bảo Nam 0932649183

Bài 22 Hệ thống truyền động điện và hệ 
thống truyền điện không dây

Học sinh sẽ được trải nghiệm bài 
thí nghiệm truyền điện không dây,  
bài thực hành điều khiển động cơ 
và điều khiển thang máy

20
 Lớp B10
 (29-46)

C9 – 203 Viện Điện (TS. Nguyễn Kiên 
Trung 0975976590)

14:00 - 14:45 Nhóm 22 Nguyễn Ngọc Cường
0836535556
Nguyễn Thị Tuyên
0968183643



Bài 23 Phát hiện & nhận diện khuôn mặt Bài thí nghiệm giúp học sinh làm 
quen với những công nghệ tiên tiến 
nhất hiện nay của trí tuệ nhân tạo 
trong bài toán cụ thể là phát hiện và 
nhận diện khuôn mặt.

20
 Lớp B8
 (17-37)

D5- Phòng 306 CNTT&TT 14:00 - 14:45 Nhóm 23 Nguyễn Quang Huy 
0386341250
Hoàng Hải Long327067034

Bách Khoa: Một tình yêu - Một 
tương lai

- Giới thiệu về trường ĐHBK Hà 
Nội, mô hình và chương trình đào 
tạo, định hướng nghề nghiệp.
 
 

600 Hội trường C2 Phó Hiệu trưởng PGS. Trần Văn Tớp 15:00 - 15:30 Tất cả các 
nhóm

Tất cả svTN

Hỏi đáp chung Thầy Tớp và các thầy cô, phòng tuyển 
sinh, TS Dzung Dao - ĐH Griffith

15:30 - 16:15

CHỤP ẢNH TẬP THỂ 600 Quảng trường 
C1

TẤT CẢ HỌC SINH VÀ THẦY CÔ 16:15 - 16:30

Giao lưu bóng đá Học sinh giao lưu bóng đá với sinh 
viên ĐHBKHN

Sân vận động 16:30 - 17:30

Kết thúc chương trình Nhà ăn 1/5 17:30
Điện thoại liên hệ: PGS. Phạm Thanh Huyền- Phó phòng tuyển sinh: 0986986988


