
7. CHUYÊN NGÀNH CƠ HỌC KỸ THUẬT 

Chương trình đào tạo: Cơ học kỹ thuật  

Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng) 

Thạc sỹ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu) 

7.1.   Mục tiêu đào tạo 

7.1.1.   Mục tiêu chung 

Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Cơ học kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu tốt, có thể làm chủ 
các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến cơ học và cơ khí, 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, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, giải quyết tốt 
những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Cơ học và ngành cơ khí. 

7.1.2.   Mục tiêu cụ thể 

a. Theo định hướng ứng dụng 

Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Cơ học kỹ thuật theo định hướng ứng dụng có khả 
năng: 

• Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức và phương pháp mới về ngành Cơ 
học và Cơ khí. 

• Vận dụng được các kiến thức và phương pháp mới vào các bài toán của ngành Cơ học kỹ thuật 
như: vật liệu, kết cấu, rô bốt và cơ học máy. 

• Nhận biết, diễn đạt, giải quyết và sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, công cụ và phương pháp hiện 
đại của ngành Cơ học kỹ thuật cần thiết để giải quyết bài toán thực tiễn. 

• Làm việc trong một tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp với sự tham 
gia của nhiều ngành khác nhau. 

b. Theo định hướng nghiên cứu 

Kết thúc khoa đào tạo, học viên chuyên ngành Cơ học kỹ thuật theo định hướng nghiên cứu có: 

• Kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các các kiến thức khoa học mới về Cơ học kỹ thuật. 

• Phương pháp nghiên cứu khoa học, có thể tự tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo 
các phương pháp mới và hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tế của Cơ học kỹ thuật. 

• Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả 
năng trình bày các vấn đề khoa học. 

• Kiến thức cơ sở và nâng cao để tiếp tục học lên bậc tiến sỹ. 

7.2.   Thời gian đào tạo 

Khoá 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). 

7.3.   Đối tượng tuyển sinh 

a. Về văn bằng 



(1) Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ học kỹ thuật hệ 4.5 hoặc 5 năm, 

(2) Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ điện tử, Viện Cơ khí ĐHBK Hà Nội, hệ 5 năm, 

(3) Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ khí các trường Đại học kỹ thuật hệ 5 năm, 

(4) Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ điện tử các trường Đại học kỹ thuật, hệ 4.5 hoặc 5 năm, 

(5) Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ khí các trường Đại học kỹ thuật hệ 4 hoặc 4.5 năm, 

(6) Tốt nghiệp ĐH ngành Toán cơ, các ngành Cơ khí, hệ chính qui quốc lập 4 năm, 

(7) Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ khí hoặc Cơ điện tử ĐH dân lập hoặc Đại học tại chức, 

(8) Các trường hợp khác. 

b. Về thâm niên công tác 

• Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Cơ khí hoặc Toán Cơ loại khá trở nên được dự thi 
ngay sau khi tốt nghiệp. 

• Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí 
hoặc cơ học. 

c. Bổ sung và chuyển đổi  

• Đối tượng (1,2) không phải học chuyển đổi /bổ sung.  

• Đối tượng (3) phải học chuyển đổi  khối lượng kiến thức ít nhất là 12 TC.  

• Đối tượng (4) phải học bổ sung khối lượng kiến thức ít nhất là 12 TC.  

• Đối tượng (5) phải học chuyển đổi  và bổ sung khối lượng kiến thức ít nhất là 20 TC.  

• Đối tượng (6,7) phải học bổ sung và chuyển đổi  khối lượng kiến thức ít nhất là 28 TC.  

• Đối tượng (8) do hội đồng khoa học khoa quyết định. 

7.4.   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 

Chọn theo 
hướng chuyên 
sâu 

Có 3 lựa chọn 

Mỗi lựa chọn 4TC 

Có 3 lựa chọn 

Mỗi lựa chọn 4TC 

Chọn tự do 
Có 3 lựa chọn 

Mỗi lựa chọn 4TC 

Có 3 lựa chọn 

Mỗi lựa chọn 4TC 

Phần 3. Luận văn 8 15 

 



7.5.   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 
SS6010 Triết học 4 4(3,5-1-0-8) 

FL6010 Tiếng Anh    

Chuyên ngành 
bắt buộc 

ME6110 Cơ học môi trường liên tục 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6120 
Biến phức và các phép biến 
đổi tích phân 

2 2(1.5-1-0-4) 

ME6130 
Phương pháp phần tử hữu hạn 
nâng cao 

2 
2(1.5-0-1-4) 

 

ME6140 Dao động phi tuyến  2 2(1.5-1-0-4) 

ME6150 Mô phỏng số các hệ động lực 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6160 
Động lực học hệ nhiều vật 
nâng cao 

2 2(1.5-1-0-4) 

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

Chuyên ngành 
bắt buộc 

ME6170 Cơ học kết cấu 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6180 Lý thuyết ổn định chuyển động 2 2(1.5-1-0-4) 

C
hu

yê
n 

sâ
u 

1 

B
ắt
 b
u
ộc

 

ME6111 Động lực học máy 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6113 
Kỹ thuật đo và phân tích dao 
động 

2 2(1.5-0-1-4) 

T
ự

 c
họ

n 

EE6112 Lý thuyết điều khiển phi tuyến 2 2(2-0-0-4) 

ME6115 
Phương pháp số giải các bài 
toán tối ưu và điều khiển tối ưu 

2 2(1.5-1-0-4) 

ME6117 
Phương pháp phần tử hữu hạn 
trong động lực học công trình 

2 2(1.5-0-1-4) 

ME6118 Thiết kế và điều khiển robot 2 2(1.5-0-1-4) 

C
hu

yê
n 

sâ
u 

2 

B
ắt
 b
u
ộc

 

ME6121 
Cơ học vật liệu và kết cấu 
composite 

2 2(1.5-1-0-4) 

ME6122 Lý thuyết dẻo ứng dụng 2 2(1.5-1-0-4) 

T
ự

 c
họ

n ME6123 Cơ học nano 2 2(2-0-0-4) 

ME6124 Lý thuyết tấm và vỏ 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6125 
Cơ học vật liệu không thuần 
nhất 

2 2(1.5-0-1-4) 



ME6126 Cơ học phá hủy 2 2(2-0-0-4) 

C
hu

yê
n 

sâ
u 

3 

B
ắt
 b
u
ộc

 

ME6131 
Cơ sở hình động học lý thuyết 
tạo hình 

2 2(2-0-0-4) 

ME6132 Truyền động công suất 2 2(2-0-0-4) 

T
ự

 c
họ

n 
ME6118 Thiết kế và điều khiển robot 2 2(1.5-0-1-4) 

ME6111 Động lực học máy 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6133 Tự động hóa thiết kế cơ khí 2 2(2-0-0-4) 

ME6122 Lý thuyết dẻo ứng dụng 2 2(2-0-0-4) 

ME6126 Cơ học phá hủy 2 2(2-0-0-4) 

Luận văn  LV6002 Luận văn tốt nghiệp 8 8(0-2-15-40) 

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

Chuyên ngành 
bắt buộc 

ME6170 Cơ học kết cấu 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6180 
Lý thuyết ổn định chuyển 
động 

2 2(1.5-1-0-4) 

C
hu

yê
n 

sâ
u 

1 B
ắt
 b
u
ộc

 ME6111 Động lực học máy 2 2(1.5-1-0-4) 

EE6112 Lý thuyết điều khiển phi tuyến 2 2(1.5-1-0-4) 

T
ự
 c
h
ọn

 

ME6114 
Động lực học phi tuyến và hỗn 
độn 

2 2(1.5-1-0-4) 

ME6116 
Điều khiển và nhận dạng các 
hệ cơ học 

2 2(1.5-0-1-4) 

ME6118 Thiết kế và điều khiển Robot 2 2(1.5-0-1-4) 

ME6119 Cơ học giải tích 2 2(1.5-0-1-4) 

C
hu

yê
n 

sâ
u 

2 B
ắt
 b
u
ộc

 

ME6121 
Cơ học vật liệu kết cấu 
composite 

2 2(1.5-1-0-4) 

ME6122 Lý thuyết dẻo ứng dụng 2 2(2-0-0-4) 

T
ự
 c
h
ọn

 

ME6123 Cơ học nano 2 2(2-0-0-4) 

ME6128 
Cơ học vật liệu và kết cấu 
nano 

2 2(2-0-0-4) 

ME6126 Cơ học phá hủy  2 2(2-0-0-4) 

ME6127 Lý thuyết đàn hồi  2 2(1.5-1-0-4) 

C
hu

yê

n 
sâ

u 
3 B
ắt
 

b
u
ộc

 

ME6131 
Cơ sở hình động học lý thuyết 
tạo hình 

2 2(2-0-0-4) 



ME6132 Truyền động công suất 2 2(2-0-0-4) 

T
ự
 c
h
ọn

 

ME6118 Thiết kế và điều khiển Robot 2 2(1.5-0-1-4) 

ME6111 Động lực học máy 2 2(1.5-1-0-4) 

ME6133 Tự động hóa thiết kế cơ khí 2 2(2-0-0-4) 

ME6134 Công nghệ vi cơ điện tử 2 2(2-0-0-4) 

ME6126 Cơ học phá hủy  2 2(2-0-0-4) 

Luận văn  LV6001 Luận văn tốt nghiệp 15 15(0-2-30-50) 

Chú thích: 

(1) Ký hiệu các hướng chuyên môn sâu mà học viên lựa chọn cho học tập và thực hiện luận văn 
tốt nghiệp:  

Chuyên sâu 1. Cơ học kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu các lĩnh vực sau:  
- Động lực học phi tuyến và các ứng dụng trong kỹ thuật,  
- Động lực học hệ nhiều vật,  
- Động lực học máy và robot,  
- Động lực học và điều khiển các hệ cơ điện tử,  
- Thiết kế và điều khiển robot,  
- Dao động công trình dưới tác dụng của hoạt tải, của gió mưa và động đất,  
- Động lực học các hệ cơ-sinh và kỹ thuật chống ồn và rung trong bảo hộ lao động,  
- Chẩn đoán kỹ thuật dựa trên kết quả đo và phân tích dao động,  
- Phương pháp số và công nghệ phần mềm trong động lực học,  
- Mô phỏng số, nhận dạng và điều khiển các hệ động lực, . . . 

Chuyên sâu 2. Cơ học vật liệu và kết cấu. Mô hình hóa và mô phỏng số cơ học vật liệu và 
kết cấu composite chịu tải trọng và môi trường với các qui luật ứng xử và tương tác phức 
tạp cho các loại vật liệu sau: 

- Composite nhiều lớp cốt sợi, nền polyme (ứng dụng trong công nghiệp đóng tàu, 
hàng không, cơ khí v.v.) 

- Gốm công nghiệp (ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô, hàng không.) 
- Vật liệu tiên tiến: nanô composite, composite áp điện, vật liệu chức năng (ứng dụng 

trong lĩnh vực cơ khí, hạt nhân, điều khiển tự động, hàng không v.v.) 
- Chất dẻo và cao su (ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí, hóa chất, hàng không, dân dụng 

v.v.). 
- Vật liệu siêu đàn hồi, tôn cán trực hướng, vật liệu rỗng v.v. 

Tính toán bền và ổn định một số kết cấu đặc thù (kết cấu cánh máy bay, tuốc bin, vỏ chứa 
chất lỏng v.v.) 

Nghiên cứu thực nghiệm về độ bền, dao động, ổn định, hư hại và phá huỷ các loại vật liệu 
và kết cấu trên. 



Chuyên sâu 3. Cơ học máy nhằm cung cấp những kiến thức và giúp các học viên có thể tiếp 
cận và cập nhật những thông tin mới chuyên sâu thuộc các lĩnh vực cơ học máy nói riêng 
và kỹ thuật nói chung. 

- Các học viên cao học ngành Cơ kỹ thuật có thể làm việc, công tác trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau: 

- Giảng viên giảng dạy các môn học Cơ học tại các trường Đại học và Cao đẳng kỹ 
thuật. 

- Các cán bộ kỹ thuật làm việc chuyên sâu trong các lĩnh vực về phân tích, thiết kế và 
tự động hoá thiết kế máy và hệ thống cơ khí, kỹ thuật truyền động, điều khiển, rôbôt, 
công nghệ MEMS…. 

 (2) Khi đã chọn hướng chuyên môn sâu thì có 2 HP được quy định bắt buộc phải chọn cho hướng 
chuyên môn đó.  
(3) Học viên theo học bất kỳ hướng chuyên môn sâu nào đều có quyền tự do lựa chọn 2HP (4TC) 
thuộc các HP chưa học trong chuyên ngành Cơ học kỹ thuật hoặc trong các chuyên ngành khác 
của viện Cơ khí: Cơ điện tử, Chế tạo máy, Công nghệ hàn.  

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

NỘI 
DUNG 

MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 
CHỈ 

Chuyển đổi  

ME3040 Sức bền vật liệu 2 

ME3260 Cơ sở thiết kế máy 2 

ME 3177 Công nghệ chế tạo máy 3 

ME4071 Phương pháp số và công cụ phần mềm 2 

ME4062 Máy công cụ 2 

ME4082 Công nghệ CNC 2 

Bổ sung 
kiến thức 

ME4051 Động lực học hệ nhiều vật 2 

ME4031 Dao động kỹ thuật 2 

IT4xxx Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2 

ME4158 Robot công nghiệp 2 

ME4121 Máy nâng chuyển 2 

ME4900 Truyền động thủy lực và khí nén 2 

 

(4) Học viên cần học chuyển đổi và bổ sung những học phần nào trong bảng trên tùy thuộc 
chương trình đào tạo đại học mà học viên đã tốt nghiệp. Ban chuyên môn phụ trách tuyển sinh 
sau đại học của Viện sẽ xem xét hồ sơ và áp dụng quy định tại điều 10 (Trong quy định về đào 
tạo sau đại học của trường ĐHBKHN) để kết luận và thông báo cho thí sinh. 

 

 

 



7.7.   Kế hoạch học tập chuẩn 

a. Định hướng ứng dụng 

Học kỳ I 16 TC Học kỳ II 12 TC 

SS6010 Triết học 4(3,5-1-0-8) ME6170 Cơ học kết cấu 2(1.5-1-0-4) 

ME6110 
Cơ học môi trường 
liên tục 

2(1.5-1-0-4) ME6180 
Lý thuyết ổn định 
chuyển động 

2(1.5-1-0-4) 

ME6120 
Biến phức và các 
phép biến đổi tích 
phân 

2(1.5-1-0-4) 

 

Các học phần tự chọn (8 TC) 

ME6130 
Phương pháp phần tử 
hữu hạn nâng cao 

2(1.5-0-1-4) 

ME6140 Dao động phi tuyến 2(1.5-1-0-4) 

ME6150 
Mô phỏng số các hệ 
động lực 

2(1.5-1-0-4) 

ME6160 
Động lực học hệ 
nhiều vật nâng cao 

2(1.5-1-0-4) 

LV6002 Luận văn tốt nghiệp 8(0-2-6-20) 

 

b. Định hướng nghiên cứu 

Học kỳ I 16 TC Học kỳ II 12 TC 

SS6010 Triết học 4(3,5-1-0-8) ME6170 Cơ học kết cấu 2(1.5-1-0-4) 

ME6110 
Cơ học môi trường 
liên tục 

2(1.5-1-0-4) ME6180 
Lý thuyết ổn định 
chuyển động 

2(1.5-1-0-4) 

ME6120 
Biến phức và các phép 
biến đổi tích phân 

2(1.5-1-0-4) 

 

Các học phần tự chọn (8 TC) 

ME6130 
Phương pháp phần tử 
hữu hạn nâng cao 

2(1.5-0-1-4) 

ME6140 Dao động phi tuyến 2(1.5-1-0-4) 

ME6150 
Mô phỏng số các hệ 
động lực 

2(1.5-1-0-4) 

ME6160 
Động lực học hệ nhiều 
vật nâng cao 

2(1.5-1-0-4) 

   LV6001 Luận văn tốt nghiệp 15(0-2-30-50) 

 


