
1. CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

Chương trình đào tạo:  Kỹ thuật Cơ khí động lực  

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

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

1.1 Mục tiêu đào tạo 

1.1.1 Mục tiêu chung 

 Đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực có trình độ chuyên môn sâu tốt, có thể làm 

chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật Cơ khí Động lực, 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, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích 

ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội.  

Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức lý thuyết nâng cao, hiện đại về kỹ thuật Cơ khí 

Động lực, đảm bảo tính hội nhập với các nước trong khu vực và tính liên thông giữa các bậc học. 

1.1.2 Mục tiêu cụ thể  

a. Theo định hướng ứng dụng  

Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng ứng dụng 

có khả năng: 

- Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về ngành Kỹ 

thuật Cơ khí Động lực.  

- Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào sản xuất, khai thác sử dụng 

động cơ đốt trong, phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường thủy và hàng không, xe - 

máy chuyên dụng và các thiết bị thủy khí. 

- Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại của ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực 

cần thiết cho thực tiễn. 

- Làm việc trong một tập thể đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công 

nghiệp có sự tham gia của chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

- Nhận biết, diễn đạt các vấn đề và vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại, kỹ năng 

thực hành để giải quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. 

b. Theo định hướng nghiên cứu 

    Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng nghiên cứu 

có: 

- Kiến thức chuyên ngành sâu, kiến thức kỹ thuật cơ sở liên ngành được ứng dụng rộng rãi 

trong Kỹ thuật Cơ khí Động lực, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới ứng dụng trong lĩnh vực 

kỹ thuật Cơ khí Động lực.  

- Phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng tự tìm học, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo 

các kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của kỹ thuật  Cơ khí Động 

lực. 

- Kỹ năng thành thạo về phân tích và tổng hợp các cụm, hệ thống trên các phương tiện giao 

thông vận tải và các hệ thống thiết bị thủy khí, phát hiện vấn đề và ứng dụng các kiến thức 

chuyên ngành và liên ngành giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế kỹ thuật Cơ khí Động lực 

trong nước và trong khu vực.  

- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, 

khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường quốc tế. 

- Khả năng đáp ứng các yêu cầu của thực tế sản xuất tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, sản 

xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí Động lực. 



- Có kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc 

tế. 

1.2 Thời gian đào tạo 

      Khóa đào tạo theo thiết kế  1-2 năm (2 học kỳ chính) theo quy chế đào tạo tín chỉ. 

1.3 Đối tượng tuyển sinh 

a. Về văn bằng:  

Người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau:  

(1)- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ 5 năm chuyên ngành đúng (gồm các ngành Ô tô, Động cơ 

đốt trong, Máy và tự động thủy khí, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật hàng không của Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội, các ngành Cơ khí Động lực, Cơ khí Ô-tô, Công  nghệ Ô-tô, Ô tô mỏ, Máy 

xây dựng, Máy nông nghiệp, Máy lâm nghiệp, Động cơ đốt trong, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật 

Hàng không, Máy thủy khí và các ngành tương tự của các trường Đại học khác). 

(2)- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ 4 năm hoặc 4,5 năm chuyên ngành đúng (gồm các ngành Ô 

tô, Động cơ đốt trong, Máy thủy khí của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, các ngành Cơ khí 

Động lực, Cơ khí Ô-tô, Công nghệ Ô-tô, Ô tô mỏ, Máy xây dựng, Máy nông nghiệp, Máy lâm 

nghiệp, Động cơ đốt trong, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không, Máy thủy khí và các ngành 

tương tự của các trường Đại học khác). 

(3)- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ 5 năm chuyên ngành gần (các chuyên ngành Chế tạo máy, 

Nhiệt lạnh, Cơ khí khác của Đại học Bách Khoa Hà Nội và các ngành Cơ khí thủy lợi, Thiết bị 

thủy điện, Thiết bị năng lượng của các trường đại học khác).  

(4)- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ 4 năm hoặc 4,5 năm chuyên ngành gần (các chuyên ngành 

Chế tạo máy, Nhiệt lạnh, Cơ khí khác, Cơ khí thủy lợi, Thiết bị thủy điện, Thiết bị năng lượng, 

Sư phạm kỹ thuật của các trường đại học khác). 

Các đối tượng tốt nghiệp đại học hệ vừa học vừa làm và các đối tượng khác do Viện Cơ khí 

Động lực xét duyệt hồ sơ và quyết định. 

b. Về thâm niên công tác: 

Đối với đối tượng đăng ký dự thi để học theo định hướng nghiên cứu: 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học 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 lĩnh vực phù 

hợp. 

Đối với với đối tượng đăng ký dự thi để học theo định hướng ứng dụng: không yêu cầu có 

thâm niên công tác. 

c. Bổ sung và chuyển đổi kiến thức 

- Thí sinh thuộc đối tượng (1) nêu trong mục 4.a trên đây không phải chuyển đổi, bổ sung kiến 

thức. 

- Thí sinh thuộc đối tượng (3) và (4) nêu trong mục 4.a trên đây phải chuyển đổi trước khi dự 

thi tuyển: 9 tín chỉ.   

- Thí sinh thuộc đối tượng (3) nêu trong mục 4.a trên đây phải bổ sung kiến thức trong quá 

trình học tập: 6 tín chỉ. 

- Thí sinh thuộc đối tượng (2) và (4) nêu trong mục 4.a trên đây phải bổ sung kiến thức trong 

quá trình học tập: 15 tín chỉ.  

Các đối tượng tốt nghiệp đại học hệ vừa học vừa làm và các đối tượng khác do Viện Cơ khí 

Động lực xét duyệt hồ sơ và quyết định. 

 

1.4 Cấu trúc chương trình đào tạo 

 



Nội dung 
Định hướng 

 ứng dụng (40TC) 

Định hướng  

nghiên cứu (41TC) 

Phần 1. Kiến thức chung (Triết học) 2 2 

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 

tự chọn theo các chuyên sâu 18 12 

Phần 3. Luận văn 8 15 

 

1.5 Danh mục học phần của chuyên ngành 

 

NỘI DUNG Mã HP TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƯỢNG 

HỌC PHẦN CHO CẢ HAI ĐỊNH HƯỚNG 

Kiến thức 

chung 
SS6011 Triết học 2 2(1,5-0-1-8) 

Kiến thức 

chuyên 

ngành bắt 

buộc 

TE6020 Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong 3 3(2-0-2-6) 

TE6421 Kỹ thuật điều khiển thủy khí ứng dụng 3 3(3-0-0-6) 

TE6220 Hệ thống truyền lực ô tô 3 3(2-2-0-6) 

TE6230 
Động lực học hướng chuyển động và điều khiển 

của ô tô 
3 3(2-2-0-6) 

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

(Tự chọn 18 TC theo các hướng chuyên sâu) 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật 

Máy thủy khí  

 

(Fluid 

Machine 

Engineering) 

TE6451 Máy thủy lực nâng cao 2 2(2-1-0-4) 

TE6471 Các hệ truyền động thủy lực theo dõi 2 2(2-1-0-4) 

TE6481 Hệ thống thủy lực tác động theo bước 2 2(2-0-0-4) 

TE6491 Truyền động thủy động nâng cao 2 2(2-1-0-4) 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lượng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6511 Hệ thống tự động khí nén trong công nghiệp 2 2(2-1-0-4) 

TE6441  2 2(2-1-0-4) 

TE6520 
Rô bốt thủy lực – khí nén trong tự động hóa sản 

xuất 
3 3(2-2-0-6) 

TE6540 Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 3 3(2-2-0-6) 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật 
TE6030 

Thí nghiệm nghiên cứu và phát triển động cơ đốt 

trong 
3 3(2-0-2-6) 



NỘI DUNG Mã HP TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƯỢNG 

Động cơ đốt 

trong 

(Internal 

Combustion 

Engine) 

TE6040 Kiểm soát khí thải động cơ 3 3(2-0-2-6) 

TE6050 Chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong 3 3(2-0-2-6) 

TE6060 
Các phần  mềm  mô phỏng cao cấp dùng cho 

động cơ đốt trong 
3 3(2-0-2-6) 

TE6090 
Tự động điều khiển và điều chỉnh động cơ đốt 

trong 
3 3(2-0-2-6) 

TE6100 Động cơ nhiệt đặc chủng 3 3(2,5-0-1-6) 

TE6271 Hệ thống điện tử trên ô tô 2 2(2-1-0-4) 

 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật Ô tô  

(Automotive 

engineering)  

TE6261 Công nghệ ô tô và sự phát triển  2 2(2-1-0-4) 

TE6240 Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô  3 3(2-2-0-6) 

TE6250 Phanh ô tô  3 3(2-2-0-6) 

TE6281 An toàn ô tô  2 2(2-0-0-4) 

TE6291 Cơ điện tử ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE6341 Hệ thống giao thông thông minh  2 2(2-0-0-4) 

TE6271 Hệ thống điện tử trên ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE6301 Đánh giá trạng thái kỹ thuật ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE6360 Rung động và ồn trên ô tô 2 2(2-0-0-4) 

TE6350 Ô tô thông minh 2 2(2-1-0-4) 

 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật Tàu 

thủy  

(Ship 

Engineering) 

TE6600 Cơ học chất lỏng ứng dụng  3 3(2-2-0-6) 

TE6610 Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6640 Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu thủy 3 3(2-1-1-6) 

TE6650 
Phương pháp các điểm kì dị trong tính toán chất 

lỏng 
3 3(2-2-0-6) 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật 

Hàng không 

(Aeronautical 

Engineering)  

TE6600 Cơ học chất lỏng ứng dụng  3 3(2-2-0-6) 

TE6800 
Hệ thống truyền động thủy lực khí nén trên máy 

bay 
3 3(3-0-0-6) 

TE6810 Khí nhiệt động lực học trong động cơ máy bay 3 3(2-2-0-6) 

TE6820 Đo lường trong Hàng không 3 3(2-2-0-6) 

TE6880 Động cơ lực đẩy nâng cao  3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3 3(2-2-0-6) 



NỘI DUNG Mã HP TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƯỢNG 

TE6910 
Kỹ thuật kiểm tra và chuẩn đoán trong bảo 

dưỡng máy bay 
3 3(2-2-0-6) 

TE6920 
Ứng dụng phương pháp số cho mô phỏng trong 

hàng không 
3 3(1-4-0-6) 

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

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU  

(Tự chọn 12 TC theo các hướng chuyên sâu) 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật 

Máy thủy khí 

(Fluid 

Machine 

Engineering) 

TE6491 Truyền động thủy động nâng cao 2 2(2-1-0-4) 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lượng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6520 
Rô bốt thủy lực – khí nén trong tự động hóa sản 

xuất 
3 3(2-2-0-6) 

TE6531 Bơm cánh dẫn và một số máy thủy lực đặc biệt 2 2(2-1-0-4) 

TE6540 Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 3 3(2-2-0-6) 

TE6551 Phương pháp xử lí số liệu và lưu trữ tín hiệu 2 2(2-1-0-4) 

TE6560 Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy lực 3 3(3-0-0-6) 

TE6571 Hệ thống tự động hóa khí nén 2 2(2-1-0-4) 

TE6581 Tua bin nước và ứng dụng công nghệ tin học 2 2(2-1-0-4) 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt  2 2(2-0-0-4) 

TE6841 Lý thuyết lớp biên 2 2(2-1-0-4) 

TE6941 
Phương pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật 

Động cơ đốt 

trong  

(Internal 

Combustion 

Engine) 

TE6010 
Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt 

trong 
3 3(2-0-2-6) 

TE6090 
Tự động điều khiển và điều chỉnh động cơ đốt 

trong 
3 3(2-0-2-6) 

TE6030 
Thí nghiệm nghiên cứu và phát triển động cơ đốt 

trong 
3 3(2-0-2-6) 

TE6040 Kiểm soát khí thải động cơ 3 3(2-0-2-6) 

TE6060 
Các phần mềm mô phỏng cao cấp dùng cho 

động cơ đốt trong 
3 3(2-0-2-6) 

TE6070 Mô hình hóa động cơ đốt trong 3 3(2-2-0-6) 

TE6080 
Động lực học, dao động và tuổi thọ động cơ đốt 

trong 
3 3(2,5-1-0-6) 

TE6941 
Phương pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 



NỘI DUNG Mã HP TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƯỢNG 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật Ô tô 

(Automotive 

engineering) 

TE6261 Công nghệ ô tô và sự phát triển  2 2(2-1-0-4) 

TE6311 Động lực học các hệ thống thủy khí trên ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE6321 Mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE6331 Thiết kế các hệ thống cơ điện tử trên ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE6241 Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE6251 Phanh ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE6030 Thí nghiệm nghiên cứu và phát triển động cơ đốt 

trong 
3 3(2-0-2-6) 

TE6941 
Phương pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật Tàu 

thủy  

(Ship 

Engineering) 

TE6610 Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3 3(2-2-0-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6640 Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu thủy 3 3(2-1-1-6) 

TE6660 Thủy động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6540 Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 3 3(2-2-0-6) 

TE6941 
Phương pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

 

Chuyên sâu 

Kỹ thuật 

Hàng không  

(Aeronautical 

Engineering) 

TE6820 Đo lường trong Hàng không 3    3(2-0-2-6) 

TE6830  3 3(2-2-0-6) 

TE6841 Lý thuyết lớp biên 2 2(2-1-0-4) 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi 3 3(2-2-0-6) 

TE6860 Quá trình cháy 3 3(2-2-0-6) 

TE6880 Động cơ lực đẩy nâng cao  3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao  3 3(2-2-0-6) 

TE6900 Sự rối 3 3(3-0-0-6) 

TE6920 
Ứng dụng phương pháp số cho mô phỏng trong 

hàng không 
3 3(1-4-0-6) 

TE6941 
Phương pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

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

1.6 Danh mục học phần chuyển đổi và bổ sung kiến thức 

 

NỘI 

DUNG 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƯỢNG 

Chuyển đổi  TE3010 Động cơ đốt trong 3 3(3-0-1-6) 



(9TC) TE3400 Máy thủy khí 3 3(3-1-0-6) 

TE3200 Kết cấu ô tô 3 3(3-1-0-6) 

 

 

 

 

Bổ sung 

kiến thức: 

6TC đối 

với đối 

tượng (3)/ 

15TC đối 

với đối 

tượng (2) 

và (4) 

 

( Tự chọn 

trong các 

học phần 

này). 

TE4430 Truyền động thủy động 3 3(3-1-0-6) 

TE4440 LT ĐC tự động bằng các CCTK 3 3(3-1-0-6) 

TE4470 Truyền động và tự động khí nén 2 2(2-1-0-4 

TE4460 Truyền động thủy lực thể tích 2 2(2-1-0-4) 

TE4540 Đồ án MTLTT 2 2(1-2-1-4) 

TE4550 Đồ án MTLCD 2 2(1-2-1-4) 

TE5010 Lý thuyết động cơ đốt trong II 3 3(3-1-0-6) 

TE5040 Tăng áp động cơ 2 2(2-1-0-4) 

TE5020 Động lực học và dao động động cơ đốt trong 3 3(3-1-0-6) 

TE4010 Thí nghiệm động cơ đốt trong 3 3(3-0-1-6) 

TE5030 Thiết kế, tính toán động cơ đốt trong  4 4(4-1-0-8) 

TE5060 Đồ án môn học ĐCĐT 2 2(1-2-1-4) 

TE4210 Thiết kế tính toán ô tô 3 3(3-1-0-6) 

TE4240 Động lực học ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE4250 Cơ sở thiết kế ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE4200 Điện, điện tử ô tô 3 3(3-1-0-6) 

TE5240 Đồ án chuyên ngành ô tô 2 2(1-2-1-4) 

TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE5220 Thí nghiệm ô tô 2 2(2-0-1-4) 

TE3811 Khí động học I 3 3(3-0-1-6) 

TE4801 Động cơ và Thiết bị đẩy  I 3 3(3-1-0-6) 

TE4841 Cơ học vật bay 4 4(3-2-0-6) 

TE3801 Kết cấu máy bay 3 3(2-1-0-4) 

TE3610 Lý thuyết tàu thủy 4 4(4-1-0-8) 

TE5610 Chân vịt tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE4650 Thiết kế tàu thủy 4 4(3-2-0-8) 

TE4660 Kết cấu tàu thủy 4 4(3-2-0-8) 

1.7 Kế hoạch học tập chuẩn  

1.7.1. Định hướng ứng dụng 

 



     Học kỳ I 14 TC Học kỳ II 18 TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-8) 

Các học phần tự chọn 

(18TC) 

TE6020 Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong 3(2-0-2-6) 

TE6421 Kỹ thuật điều khiển thủy khí ứng dụng  3(3-0-0-6) 

TE6220 Hệ thống truyền lực ô tô 3(2-2-0-6) 

TE6230 
Động lực học hướng chuyển động và điều khiển 

của ô tô 
3(2-2-0-6) 

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

 

  1.7.2  Định hướng nghiên cứu 

 

     Học kỳ I 14 TC Học kỳ II 12 TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-8) 

Các học phần tự chọn 

(12TC) 

TE6020 Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong 3(2-0-2-6) 

TE6421 Kỹ thuật điều khiển thủy khí ứng dụng 3(3-0-0-6) 

TE6220 Hệ thống truyền lực ô tô 3(2-2-0-6) 

TE6230 
Động lực học hướng chuyển động và điều khiển 

của ô tô 
3(2-2-0-6) 

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

 

 


