
9. CHUYÊN NGÀNH CHẾ TẠO MÁY 
Chương trình đào tạo: Chế tạo máy 
Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ kỹ thuật  (đối với định hướng ứng dụng) 
                                      Thạc sĩ khoa học  (đối với định hướng nghiên cứu) 

9.1.   Mục tiêu đào tạo 

9.1.1.  Mục tiêu chung 
 Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chế tạo máy có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, có 

trình độ chuyên môn cao, kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kỹ năng thực hành 
giỏi. Thạc sĩ Chế tạo máy có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức 
và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng và 
phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế 
- xã hội toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng tự đào tạo và tham gia các chương trình đào 
tạo trong nước và quốc tế để đạt trình độ cao hơn. 

9.1.2.  Mục tiêu cụ thể 
a.Theo định hướng ứng dụng 

    Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Chế tạo máy theo định hướng ứng dụng có khả 
năng: 

- Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt  các kiến thức công nghệ mới về kỹ thuật Cơ khí 
Chế tạo máy.  

- Vận dụng được các kiến thức, công nghệ mới và áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất Cơ khí. 
- Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại của ngành Chế tạo máy để thiết kế hệ thống 

cơ khí, thiết kế máy công cụ và chi tiết máy, cũng như thiết kế quá trình công nghệ sản xuất cơ khí. 
- 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. 
- Độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của 

ngành Cơ khí. 
- Khả năng trao đổi, giao tiếp chuyên môn có hiệu quả. 
- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp 

tốt. 
b. Theo định hướng nghiên cứu 

    Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Chế tạo máy theo định hướng nghiên cứu có: 
- Kiến thức chuyên sâu, nắm bắt  các kiến thức công nghệ mới về kỹ thuật Cơ khí Chế tạo máy.  
- Kỹ năng và phương pháp sử dụng các công cụ hiện đại của ngành Chế tạo máy để thiết kế hệ 

thống cơ khí, thiết kế máy công cụ và chi tiết máy, cũng như thiết kế quá trình công nghệ sản xuất 
cơ khí. 

- Khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo, tìm tòi, tiếp cận các vấn đề thực tiễn, vận dụng hiệu 
quả và sáng tạo các thành tựu khoa học kỹ thuật trong Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí tự động hóa để 
giải quyết những vấn đề thực tế của sản xuất và đời sống. 

- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả 
năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong 
môi trường quốc tế. 



- Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng 
kỹ thuật. 

- Có kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ. 

9.2.   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). 

9.3.   Đối tượng tuyển sinh 
a. Về văn bằng:  

   - Có bằng kỹ sư hệ chính quy (tại chức,…) đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp của 
Trường ĐHBKHN. 

- Có bằng cử nhân thuộc chuyên ngành kỹ thuật đúng hoặc phù hợp, bằng kỹ sư thuộc chuyên 
ngành gần, … của các trường đại học kỹ thuật sẽ phải học chuyển đổi, bổ sung kiến thức theo quy 
định ở mục c dưới đây. 

   b. Về thâm niên công tác: 

- Người có bằng kỹ sư chính quy hoặc tại chức loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành Cơ khí 
của Trường ĐHBKHN được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. 

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Cơ khí. 
c. Chuyển đổi  và bổ sung kiến thức 
- Đối với thí sinh từ các trường ĐH kỹ thuật có bằng KS (CQ, 5 năm) các chuyên ngành kỹ thuật 

gần với chuyên ngành được đào tạo phải chuyển đổi:  12 tín chỉ       
- Đối với thí sinh các chuyên ngành của Trường ĐHBKHN: Tại chức các chuyên ngành thuộc 

Viện Cơ khí động lực, Cử nhân Sư phạm kỹ thuật cơ khí, KS chuyên ngành Điện, Điện tử viễn 
thông, Công nghệ thông tin, Khoa học và công nghệ vật liệu; Cử nhân các chuyên ngành đúng hoặc 
phù hợp với chuyên ngành này của các trường ĐH kỹ thuật khác phải bổ sung  kiến thức: 15 tín chỉ. 

- Đối với thí sinh có bằng Cử nhân của các trường đại học kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật gần 
với chuyên ngành được đào tạo sẽ phải học cả chuyển đổi và bổ sung kiến thức theo quy định trên. 

- Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Khoa học đào tạo Viện Cơ khí quyết định.  

9.4.   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 

Bắt buộc chung cho cả 2 định 

hướng 
12 

Bắt buộc chung cho cả 4 
hướng chuyên sâu 

2 2 

Bắt buộc cho từng hướng 
chuyên sâu 

4 4 

Tự chọn cho từng hướng 
chuyên sâu

* 6 6 



Phần 3. Luận văn 8 15 

 
* Học viên có thể chọn 6TC của các học phần có trong danh sách hoặc của các ngành khác 

thuộc khối Cơ khí. 

9.5.   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 chung cho cả 2 

định hướng 

ME6310 Ma sát trong kết cấu 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6320 Lý thuyết tạo hình bề mặt 2 2(2-0-0-4) 

ME6330 
Các phương pháp xác định độ 
chính xác gia công  

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

ME6340 Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại 2 2(2-0-0-4) 

ME6350 
Hệ thống đo lường tự động trong 
chế tạo cơ khí 

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

ME6360 
Mô hình hóa robot và hệ cơ điện 
tử 

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

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 
Chuyên ngành bắt 

buộc theo định hướng 
ứng dụng 

ME6370 Thiết kế và gia công khuôn 2 2(1,5-1-0-4) 

Hướng 
chuyên 

sâu  

Máy-
Dụng cụ 

 

Học phần 
bắt buộc 

ME6311 
Máy và thiết bị công nghệ cao 
trong sản xuất cơ khí 

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

ME6312 
Mài mòn, tuổi bền và chất lượng  
dụng cụ cắt 

2 2(2-0-0-4) 

Học phần 
tự chọn tự 
do 

ME6313 Bôi trơn thủy động 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6314 Ngôn ngữ lập trình cho robot công 
nghiệp  

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

ME6315 Dụng cụ gia công răng và ren 2 2(2-0-0-4) 

ME6316 Cơ sở vật lý quá trình cắt kim loại 2 2(2-0-0-4) 

ME6351 Kỹ thuật ngược và tạo mẫu nhanh 2 2(1,5-0-1-4) 

Hướng 
chuyên 

sâu  

Công 
nghệ 

Chế tạo 
máy  

 

Học phần 
bắt buộc 

ME6321 
Gia công tinh bề mặt chi tiết bằng 
hạt mài 

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

ME6322 
Nghiên cứu tính gia công của vật 
liệu chế tạo máy 

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

Học phần 
tự chọn tự 
do 

ME6323 
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS 
và tích hợp CIM 

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

ME6324 Điều khiển PLC 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6325 Thiết kế công nghệ cơ khí linh 2 2(1,5-1-0-4) 



hoạt có trợ giúp máy tính 

ME6326 
Cơ sở thiết kế các hệ thống điều 
khiển tự động gián đoạn trong 
công nghiệp 

2 2(2-0-0-4) 

Hướng 
chuyên 

sâu  
Gia công 

áp lực  
 

Học phần 
bắt buộc 

ME6331 Máy và công nghệ dập tự động 2 2(2-0-0-4) 

ME6332 Công nghệ dập tạo hình tiên tiến 2 2(2-0-0-4) 

Học phần 
tự chọn tự 
do 

ME6333 Công nghệ dập Micro 2 2(2-0-0-4) 

ME6334 
Mô phỏng số quá trình dập tạo 
hình 

2 2(2-0-0-4) 

ME6324 Điều khiển PLC 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6343 Hệ thống vi cơ điện tử 2 2(1,5-0-1-4) 

Hướng 
chuyên 
sâu Cơ 

khí 
chính 
xác & 
Quang 
học 

Học phần 
bắt buộc 

ME6341 Lý thuyết chi tiết cơ cấu chính xác 2 2(1-2-0-4) 

ME6342 Thiết bị và dụng cụ đo cơ khí 2 2(1-2-0-4) 

Học phần 
tự chọn tự 

do 

ME6343 Hệ thống vi cơ điện tử 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6344 Lý thuyết tạo hình bề mặt các chi 
tiết quang học 

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

ME6345 Quang điện tử ứng dụng trong cơ 
khí 

2 2(1-2-0-4) 

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

 

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

Chuyên ngành bắt 
buộc theo định 
hướng nghiên cứu 

ME6380 
Độ tin cậy và tuổi thọ của thiết 
bị cơ khí  

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

Hướng 
chuyên 

sâu Máy-
Dụng cụ 

 

Học phần 
bắt buộc 

ME6317 
Phương pháp xây dựng bề mặt 
cho CAD/CAM 

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

ME6312 
Mài mòn, tuổi bền và chất 
lượng  dụng cụ cắt 

2 2(2-0-0-4) 

Học phần 
tự chọn tự 

do 

ME6318 
Qui hoạch và xử lý số liệu thực 
nghiệm 

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

ME6319 Thiết kế máy công cụ CNC 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6316 
Cơ sở vật lý quá trình cắt kim 
loại 

2 2(2-0-0-4) 

ME6328 Tối ưu hóa quá trình cắt gọt 2 2(1,5-1-0-4) 

ME6352 
Nghiên cứu và ứng dụng các bộ 
điều khiển CNC 

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

Hướng 
chuyên 

sâu 

 Công 
nghệ 

Học phần 
bắt buộc 

ME6327 
Ngôn ngữ lập trình tự động 
trong gia công cơ khí 

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

ME6328 Tối ưu hóa quá trình cắt gọt 2 2(1,5-1-0-4) 

Học phần 
tự chọn tự 

ME6325 
Thiết kế công nghệ cơ khí linh 
hoạt có trợ giúp máy tính 

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



Chế tạo 
máy  

 

do ME6324 Điều khiển PLC 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6323 
Hệ thống sản xuất linh hoạt 
FMS và tích hợp CIM 

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

ME6326 
Cơ sở thiết kế các hệ thống điều 
khiển tự động gián đoạn trong 
công nghiệp 

2 2(2-0-0-4) 

Hướng 
chuyên 

sâu  

Gia công 
áp lực  

Học 
phần bắt 

buộc 

ME6333 Công nghệ dập Micro 2 2(2-0-0-4) 

ME6334 
Mô phỏng số quá trình dập tạo 
hình 

2 2(2-0-0-4) 

Học 
phần tự 

chọn tự do 

ME6331 Máy và công nghệ dập tự động 2 2(2-0-0-4) 

ME6332 
Công nghệ dập tạo hình tiên 
tiến 

2 2(2-0-0-4) 

ME6342 Thiết bị và dụng cụ đo cơ khí 2 2(1-2-0-4) 

ME6313 Bôi trơn thủy động 2 2(1,5-0-1-4) 

Hướng 
chuyên 

sâu  

Cơ khí 
chính 
xác & 
Quang 
học  

Học 
phần bắt 

buộc 

ME6343 Hệ thống vi cơ điện tử 2 2(1,5-0-1-4) 

ME6344 
Lý thuyết tạo hình bề mặt các 
chi tiết quang học 

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

Học 
phần tự 

chọn tự do 

ME6341 
Lý thuyết chi tiết cơ cấu chính 
xác 

2 
2(1-2-0-4) 

ME6342 Thiết bị và dụng cụ đo cơ khí 2 2(1-2-0-4) 

ME6346 Công nghệ bề mặt chính xác 2 2(1,5-0-1-4) 

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

9.6.   Danh mục học phần bổ túc và bổ sung  kiến thức 
 

NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 
CHỈ 

Chuyển 
đổi 

ME2040 Cơ học kỹ thuật 3 

ME3260 Cơ sở thiết kế máy 2 

ME3177 Công nghệ chế tạo máy 3 

ME4062 Máy công cụ 2 

ME4082 Công nghệ CNC 2 

Bổ sung 
kiến thức 

ME4032 Đồ gá 2 

ME4052 Nguyên lý và dụng cụ cắt 2 

ME4192 Thiết kế máy công cụ 2 

ME3270 Kỹ thuật đo 2 

ME4158 Robot công nghiệp 2 

ME4322 Công nghệ gia công áp lực 2 

ME4022 Chế tạo phôi  2 
 

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. 

(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 3HP (6TC) 
thuộc các HP chưa học trong chuyên ngành Chế tạo máy hoặc trong các chuyên ngành khác của 
ngành Cơ khí: Cơ học kỹ thuật, Cơ điện tử, Công nghệ hàn. 

(4) Học viên cần học bổ túc 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 Cơ khí 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. 

9.7.   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) ME6370
Thiết kế và gia công 
khuôn 

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

ME6310 Ma sát trong kết cấu 2(1,5-0-1-4) 

Các học phần bắt buộc cho từng hướng 
chuyên sâu (4TC) 

Các học phần tự chọn tự do cho từng 
hướng chuyên sâu (6TC) 

ME6320 
Lý thuyết tạo hình bề 

mặt 
2(2-0-0-4) 

ME6330 
Các phương pháp xác 

định độ chính xác gia 
công  

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

ME6340 
Lý thuyết biến dạng 

dẻo kim loại 
2(2-0-0-4) 

ME6350 
Hệ thống đo lường tự 

động trong chế tạo cơ khí 
2(1,5-0-1-4) 

ME6360 
Mô hình hóa robot và 

hệ cơ điện tử 
2(1,5-0-1-4) 

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

   

b.  Định hướng nghiên cứu 

Học kỳ I 16 TC Học kỳ II 12 TC 

SS6010 Triết học 4(3,5-1-0-8) ME6380 
Độ tin cậy và 

tuổi thọ thiết bị cơ 
khí 

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

ME6310 Ma sát trong kết cấu 2(1,5-0-1-4) 

Các học phần bắt buộc cho từng hướng 
chuyên sâu (4TC) 

Các học phần tự chọn tự do cho từng 
hướng chuyên sâu (6TC) 

ME6320 
Lý thuyết tạo hình bề 
mặt 

2(2-0-0-4) 

ME6330 
Các phương pháp xác 
định độ chính xác gia 
công  

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



ME6340 
Lý thuyết biến dạng 
dẻo kim loại 

2(2-0-0-4) 

ME6350 
Hệ thống đo lường tự 
động trong chế tạo cơ 
khí 

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

ME6360 
Mô hình hóa robot và 
hệ cơ điện tử 

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

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

 


