
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 

 



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



















Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Bách Khoa OpenDay 2018 

https://www.hust.edu.vn/bachkhoaopenday  

http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/16/ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-bach-khoa-
openday-2018  

 

Ngày 15/7 - Ngày hội tư vấn xét tuyển 2018 
http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/53/ngay-157-ngay-hoi-tu-van-xet-tuyen-2018  

 



 










