
12. CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC 
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học  
Bằng tốt nghiệp:  Thạc sĩ khoa học  (đối với định hướng nghiên cứu) 
   Thạc sĩ kỹ thuật  (đối với định hướng ứng dụng) 

12.1.  Mục tiêu đào tạo 
1.1 Mục tiêu chung 

      Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học có trình độ chuyên môn vững vàng để làm chủ 
các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật hóa học, có phương pháp tư duy hệ 
thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ 
cao và kỹ năng thực hành tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng phối 
hợp làm việc theo nhóm và thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết tốt những vấn đề 
khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật Hóa học. 
 

1.2 Mục tiêu cụ thể 

a. Theo định hướng nghiên cứu 

Thạc sỹ sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học theo định hướng nghiên cứu có:  
+ Kiến thức chuyên sâu và các kiến thức công nghệ mới về ngành Công nghệ Hóa học. 
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng làm việc độc lập, vận dụng hiệu quả và sáng tạo 

các kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề lý thuyết và thực tế của kỹ thuật  hóa 
học. 

+ Khả năng lập kế hoạch nghiên cứu, xây dựng hệ thống thực nghiệm, kỹ năng tiến hành thực 
nghiệm, phân tích kết quả nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu một cách hệ thống và khoa 
học. Khả năng diễn đạt, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập 

được trong môi trường quốc tế. 

      + Đủ cơ sở kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ. 

b. Theo định hướng ứng dụng: 
Thạc sỹ sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học theo định hướng ứng dụng có:  

+ Kiến thức cơ sở nâng cao, cập nhật các các ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực kỹ thuật 
hóa học.  

+ Khả năng vận dụng các kiến thức và công nghệ mới trong các lĩnh vực thiết kế, chế tạo và vận 
hành các dây chuyền thiết bị công nghệ hóa học.  

+ Khả năng làm việc trong một tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp với 
sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau. 

+ Khả năng lập kế hoạch, phân tích, diễn đạt, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật cụ thể, sử dụng 

thành thạo các kỹ thuật, kỹ năng, và phương tiện phân tích hiện đại trong ngành kỹ thuật hóa học. 

12.2.  Thời gian đào tạo 
Khóa đào tạo theo thiết kế là 1 năm (2 học kỳ). Theo quy chế đào tạo tín chỉ, để hoàn thành chương 
trình, học viên có thể kéo dài tối đa 2 năm (4 học kỳ). 

12.3.   Đối tượng tuyển sinh 
1. Về văn bằng: người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

- Đối tượng A: Có bằng tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội hệ chính qui các chuyên ngành Công 
nghệ/Kỹ thuật Hóa học. Có bằng tốt nghiệp các trường đại học khác, hệ chính qui, công lập (05 
năm), các chuyên ngành Công nghệ/Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật In/In và Truyền thông. 



- Đối tượng B: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui, công lập (4 - 4,5 năm) các chuyên ngành 
Hoá học, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Sinh học thực phẩm, Công nghệ Vật liệu. 

-  Đối tượng C: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức hoặc dân lập (tốt nghiệp loại khá) các 
chuyên ngành Công nghệ/Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật In/In và Truyền thông. 

- Đối tượng D: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức hoặc dân lập (tốt nghiệp loại khá) các 
chuyên ngành Hoá học, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Sinh học thực phẩm, Công nghệ Vật 
liệu. 
 - Các trường hợp khác: Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Công nghệ Hóa học sẽ xem xét 
hồ sơ dự thi của thí sinh để ra quyết định. 

2. Về thâm niên công tác: 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui công lập loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi 
tốt nghiệp đại học. 

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực có 
liên quan đến công nghệ hóa học. 

3. Bổ sung và bổ túc kiến thức 

- Đối tượng A không phải học bổ túc và bổ sung. 
- Đối tượng D phải hoàn thành trước khi thi tuyển sinh khối lượng bổ túc 09 tín chỉ, bao gồm các 

môn học sau: 
 + Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học 1 (3 tín chỉ) 
 + Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học 2 (3 tín chỉ) 
 + Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học 3 (3 tín chỉ) 
- Đối tượng B, C và D phải hoàn thành trước khi bảo vệ luận văn cao học khối lượng bổ sung, lựa 

chọn trong danh mục các học phần qui định tại mục 7.2.2 theo từng chuyên sâu: 
 + Chuyên sâu về CN Hữu cơ – Hóa dầu: Tổng số 12 tín chỉ 
 + Chuyên sâu về Quá trình và Thiết bị CN Hóa học – TP: Tổng số 14 tín chỉ 
 + Chuyên sâu về Máy và Thiết bị CN Hóa chất – Dầu khí: Tổng số 14 tín chỉ 
 + Chuyên sâu về Hóa dược và Hóa chất BVTV: Tổng số 12 tín chỉ 
 + Chuyên sâu về CN Xenluloza và Giấy: Tổng số 14 tín chỉ 
 + Chuyên sâu về CN các chất Vô cơ: Tổng số 12 tín chỉ 
 + Chuyên sâu về Công nghệ In: Tổng số 10 tín chỉ 
 

12.4.  Cấu trúc chương trình đào tạo 

Nội dung Định hướng 
 ứng dụng (36TC) 

Định hướng  
nghiên cứu (43TC) 

Phần 1. Kiến thức chung (Triết học) 4 4 

Phần 2. 
Kiến thức 
cơ sở và  
chuyên 
ngành 

Kiến thức chuyên ngành bắt 
buộc chung cho cả 2 định hướng 

12 

Kiến thức chuyên ngành bắt 
buộc cho từng định hướng 

4 4 

Kiến thức chuyên ngành 
tự chọn 

8 8 

Phần 3. Luận văn 8 15 



 

12.5.  Danh mục học phần của chuyên ngành 
 

NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 
CHỈ 

KHỐI LƯỢNG 

HỌC PHẦN CHO CẢ HAI ĐỊNH HƯỚNG 

Kiến thức 
chung 

SS 6012 Triết học 4 4(3,5-1-0-8) 

Kiến thức 
chuyên ngành 
bắt buộc 

CH6013 Nhiệt động kỹ thuật Hoá học 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6023 
Động học các quá trình Công nghệ 
Hóa học 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6033 
Các phương pháp thực nghiệm 
nghiên cứu cấu trúc vật chất 

2 2(1,5-0,5-0,5-4) 

CH6043 
Điều khiển các quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6053 
Mô phỏng các quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2 2(1,5-0-1-4) 

CH6063 
Tối ưu hoá các quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2 2(1,5-0-1-4) 

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

Các học phần 
bắt buộc 

CH6073 Hấp phụ và trao đổi ion 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6083 Kỹ thuật phân tách màng 2 2(1,5-1-0-4) 

Các học phần 
tự chọn* 
(Chọn 8 tín 
chỉ) 

CH6113 
Sản xuất nhiên liệu tổng hợp bằng 
quy trình Fischer Tropsch 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6123 
Hợp chất hoạt động bề mặt: sản 
xuất và ứng dụng 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6133 Nhiên liệu mới 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6143 
Chuyên đề Các quá trình chuyển 
hoá trực tiếp hydrocacbon nhẹ 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6153 
Lý thuyết hệ đa phân tán và tập 
hợp hạt 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6163 Kỹ thuật các quá trình hóa học 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6173 Truyền nhiệt nâng cao 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6183 
Các hiện tượng vận tải trong vật 
liệu xốp 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6193 Sắc ký điều chế 2 2(1,5-0.5-0.5-4) 

CH6203 Kỹ thuật tách hệ nhiều cấu tử 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6213 
Kỹ thuật tổng hợp một số nhóm 
hoạt chất làm thuốc 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6223 
Các thuốc chống ký sinh trùng và 
phương pháp điều chế 

2 2(1,5-1-0-4) 



CH6233 
Các thuốc kháng khuẩn, kháng 
virut, kháng HIV/AIDS 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6243 
Hóa học các hợp chất điều tiết 
sinh trưởng thực vật 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6253 Biến tính xenluloza và lignin 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6263 
Chế biến sinh hóa vật liệu 
lignoxenluloza 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6273 Lý học giấy 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6283 
Công nghệ các hóa chất từ nguyên 
liệu thực vật 

2 2(1,5-1-0-4) 

 

CH6293 
Cơ sở lý thuyết công nghệ các 
chất vô cơ 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6303 Khoa học nhũ tương 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6313 
Tính toán thiết bị trong công nghệ 
các chất vô cơ 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6323 Cân bằng và chuyển pha 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6333 Vật liệu in hiện đại 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6343 Công nghệ và thiết bị in hiện đại 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6353 Hóa học bề mặt trong CN in 3 3(2,5-1-0-6) 

Luận văn  CH6003 Luận văn tốt nghiệp 15 15(0-2-9-30) 

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

Các học phần 
bắt buộc 

CH6074 Xúc tác công nghiệp 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6084 Xử lý chất thải công nghiệp 2 2(1,5-1-0-4) 

Các học phần 
tự chọn ** 
(Chọn 8 tín 
chỉ) 

CH6114 
Các quá trình xúc tác trong công 
nghệ lọc dầu 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6124 Phụ gia cho các sản phẩm dầu mỏ 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6134 Nâng cấp nhiên liệu 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6144 
Chuyên đề Quản lý dự án cho các 
dự án phát triển dầu khí 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6154 Kỹ thuật phân riêng cơ học 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6164 
Thiết kế thiết bị phản ứng dị thể 
 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6174 
Lò công nghiệp và kỹ thuật đốt 
nhiên liệu 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6184 
Kỹ thuật công trình 
 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6194 
Công nghệ Vật liệu nano 
 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6204 Kỹ thuật các quá trình hóa sinh 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6214 
Hóa học cây thuốc và kỹ thuật 
chiết xuất 

2 2(1.5-1-0-4) 



CH6224 
Công nghệ nano và ứng dụng 
trong sản xuất thuốc bảo vệ thực 
vật 

3 3(2.5-1-0-4) 

CH6234 Phân tích quang phổ nâng cao 3 3(2.5-1-0-4) 

CH6244 
Công nghệ tiên tiến sản xuất bột 
giấy  

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6254 Sản xuất các loại giấy đặc biệt 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6264 
Kiểm soát chất lượng các sản 
phẩm giấy và cáctông  

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6274 Công nghệ các vật liệu từ gỗ 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6284 Công nghệ nhũ tương 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6294 
Thiết bị đặc trưng trong ngành 
công nghệ các chất vô cơ 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6304 Chế biến khoáng sản Việt Nam 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6314 
Phản ứng xúc tác trong công nghệ 
vô cơ 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6324 Xuất bản kỹ thuật số 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6334 Tự động hóa trong máy in 2 2(1,5-1-0-4) 

CH6344 
Kỹ thuật in trên các vật liệu đặc 
biệt 

2 2(1,5-1-0-4) 

CH6354 Công nghệ và Thiết bị in hiện đại 2 2(1,5-1-0-4) 

Luận văn  CH6004 Luận văn tốt nghiệp 8 8(0-2-6-20) 

 

Ghi chú: 

(*):  Các học phần tự chọn định hướng nghiên cứu: 

 Các học phần từ CH6113 đến CH6143 chuyên sâu về CN Hữu cơ – Hóa dầu; 
Các học phần từ CH6153 đến CH6203 chuyên sâu về Máy và TB CN Hóa chất - Dầu khí, 
Quá trình và Thiết bị CN Hoá học-TP; 
Các học phần từ CH6213 đến CH6243 chuyên sâu về Hoá Dược & Hóa chất BVTV; 

 Các học phần từ CH6253 đến CH6283 chuyên sâu về Xenluloza và Giấy; 
 Các học phần từ CH6293 đến CH6323 chuyên sâu về CN các chất Vô cơ; 
 Các học phần từ CH6333 đến CH6353 chuyên sâu về CN In; 
(**) Các học phần tự chọn định hướng ứng dụng: 

 Các học phần từ CH6114 đến CH6144 chuyên sâu về CN Hữu cơ – Hóa dầu; 
Các học phần từ CH6154 đến CH6204 chuyên sâu về Máy và TB CN Hóa chất - Dầu khí, 
Quá trình và Thiết bị CN Hoá học-TP; 
Các học phần từ CH6214 đến CH6234 chuyên sâu về Hoá Dược & Hóa chất BVTV; 

 Các học phần từ CH6244 đến CH6274 chuyên sâu về Xenluloza và Giấy; 
 Các học phần từ CH6284 đến CH6314 chuyên sâu về CN các chất Vô cơ; 
 Các học phần từ CH6324 đến CH6354 chuyên sâu về CN In; 



12.6.  Danh mục học phần chuyển đổi và bổ sung  kiến thức 

NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 
CHỈ 

Chuyển đổi 
kiến thức  
 

CH3400 Quá trình và TBCN Hoá học 1 3 

CH3410 Quá trình và TBCN Hoá học 2 3 

CH3420 Quá trình và TBCN Hoá học 3 3 

Bổ sung kiến 

thức cho 

chuyên sâu 

về CN Hữu 

cơ – Hóa dầu  

CH4000 Động học xúc tác 3 

CH4061 Hoá học dầu mỏ 2 

CH4006 Công nghệ chế biến dầu 4 

CH4010 Tổng hợp hữu cơ-hoá dầu 3 

Bổ sung kiến 

thức cho 

chuyên sâu 

về Quá trình 

và Thiết bị 

CN Hoá học 

- TP 

 

CH4364 
Ứng dụng tin học trong CN hoá 
học 

3 

CH4366 
Mô hình điều khiển trong hoá 
học 

2 

CH4370 Công nghệ màng 3 

CH4372 Kỹ thuật công trình 2 

CH4374 
Kỹ thuật tách các hỗn hợp nhiều 
cấu tử 

2 

CH4378 Kỹ thuật hệ thống 2 

Bổ sung kiến 
thức cho 
chuyên sâu 
về Máy và 
TB CN Hóa 
chất - Dầu 
khí 

CH4608 Cơ sở tính toán máy và thiết bị 4 

CH4616 Thiết bị phản ứng 4 

CH4602 Quá trình và thiết bị thuỷ cơ 4 

CH4604 Máy gia công vật liệu rắn 2 

Bổ sung kiến 

thức cho 

chuyên sâu 

về Hoá Dược 

& Hóa chất 

BVTV 

 

CH4484 Các quá trình cơ bản tổng hợp 

hoá dược hữu cơ 
2 

CH4492 Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp 1 3 

CH4488 Kỹ thuật tổng hợp các hợp chất 

có hoạt tính sinh học 
2 

CH4481 Phân tích cấu trúc 2 

CH4486 Hoá học bảo vệ thực vật 3 

Bổ sung kiến 
thức cho 

CH4420 Hoá học gỗ  3 

CH4422 Hoá học xenluloza 3 



chuyên sâu về 
CN Xenluloza 
và Giấy 

CH4428 Công nghệ chuẩn bị bột giấy 3 

CH4430 Công nghệ sản xuất giấy 3 

CH4434 Bảo vệ môi trường trong công 
nghiệp giấy và bột giấy 

2 

Bổ sung kiến 
thức cho 
chuyên sâu về 
CN các chất 
Vô cơ 

CH4244 Giản đồ pha 2 

CH4251 Công nghệ phân bón 2 

CH4249 Công nghệ xô đa 2 

CH4256 Công nghệ các chất nitơ 2 

CH4262 Công nghệ axit 2 

CH4243 Kĩ thuật tách và chất sạch 2 

Bổ sung kiến 
thức cho 
chuyên sâu về 
Công nghệ In 
 

CH3610 Lý thuyết màu 2 

CH3620 Lý thuyết phục chế 3 

CH3600 Đại cương kỹ thuật in 3 

CH4666 Kỹ thuật và thiết bị in 1 2 

 

12.7.  Kế hoạch học tập chuẩn 
a. Định hướng nghiên cứu 

Học kỳ I 16 TC Học kỳ II 16 TC 

SS6010 Triết học  4(3,5-1-0-8) CH6073 
Hấp phụ và trao 
đổi ion 

2(1,5-1-0-4) 

CH6013 
Nhiệt động kỹ 
thuật Hoá học 

2(1,5-1-0-4) CH6083 
Kỹ thuật phân 
tách màng 

2(1,5-1-0-4) 

CH6023 

Động học các 
quá trình Công 
nghệ Hóa học 

2(1,5-1-0-4) 

Các học phần tự chọn theo từng chuyên sâu 

CH6033 

Các phương 
pháp thực 
nghiệm nghiên 
cứu cấu trúc vật 
chất 

2(1,5-0.5-0.5-4) 

CH6043 

Điều khiển các 
quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2(1,5-1-0-4) 

CH6053 

Mô phỏng các 
quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2(1,5-0-1-4) 



CH6063 

Tối ưu hoá các 
quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2(1,5-0-1-4) 

CH6003 Luận văn tốt nghiệp 15(0-2-30-50) 

 
b. Định hướng ứng dụng 

Học kỳ I 16 TC Học kỳ II 16 TC 

SS6010 Triết học  4(3-1-0-6) CH6074 
Xúc tác công 
nghiệp 

2(1,5-1-0-4) 

CH6013 
Nhiệt động kỹ 
thuật Hoá học 

2(1,5-1-0-4) CH6084 
Xử lý chất thải 
công nghiệp 

2(1,5-1-0-4) 

CH6023 

Động học các 
quá trình Công 
nghệ Hóa học 

2(1,5-1-0-4) 

Các học phần tự chọn theo từng chuyên sâu 

CH6033 

Các phương 
pháp thực 
nghiệm nghiên 
cứu cấu trúc vật 
chất 

2(1,5-0.5-
0.5-4) 

CH6043 

Điều khiển các 
quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2(1,5-1-0-4) 

CH6053 

Mô phỏng các 
quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2(1,5-0-1-4) 

CH6063 

Tối ưu hoá các 
quá trình Công 
nghệ Hoá học 

2(1,5-0-1-4) 

CH6004 Luận văn tốt nghiệp 8(0-2-15-40) 

 
 
 
 


