
 

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU 

 

Chương trình đào tạo : Khoa học và Kỹ thuật vật liệu phi kim 

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ khoa học  (đối với định hướng nghiên cứu) 

   Thạc sĩ kỹ thuật  (đối với định hướng ứng dụng) 

 

11.1. Mục tiêu đào tạo 

11.1.1. Mục tiêu chung 

      Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu có trình độ chuyên môn sâu, có 

thể tham gia hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chế tạo vật liệu, có phương 

pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật vững chắc, có khả năng nghiên 

cứu khoa học độc lập và sáng tạo, thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội,  góp phần giải 

quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành  Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu. 

11.1.2. Mục tiêu cụ thể 

a. Theo định hướng ứng dụng: 

+ Trang bị kiến thức cơ sở nâng cao:  Cập nhật các kiến thực chuyên sâu, nắm bắt các kiến 

thức,  các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực chế tạo vật liệu.  

+ Nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu: Áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới 

trong các lĩnh vực nghiên cứu để chế tạo, sản xuất các loại vật liệu tiên tiến có khả năng ứng 

dụng trong thực tiễn. Nâng cao khả năng làm việc trong một tập thể đơn ngành hay 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 

+ Cải thiện khả năng thích ứng  với các nhu cầu kinh tế-xã hội : Trang bị các kiến thức , các 

kỹ năng thực hành mang tính hệ thống để nhận biết, diễn giải và giải quyết các vấn đề đa dạng 

trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu. 

b. Theo định hướng nghiên cứu: 

+ Trang bị kiến thức cơ sở nâng cao:  Cập nhật các kiến thực chuyên sâu, nắm bắt các kiến 

thức, các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực chế tạo vật liệu. Hướng dẫn  các phương 

pháp nghiên cứu khoa học để có thể  tự tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ 

thuật và công cụ hiện đại nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến khoa học và kỹ thuật vật 

liệu. 

+ Nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ vật liệu. 

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 (cùng ngành và đa ngành), 

hội nhập được trong môi trường quốc tế. 

      + Tạo tiền đề cho các nghiên cứu nâng cao: Các kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành,  

phương pháp nghiên cứu được trang bị nhằm hướng tới một chiến lược phát triển lâu dài, giúp 

cho học viên có thể tiếp tục các hoạt động nghiên cứu nâng cao trong nhiều lĩnh vực. Chương 

trình là cơ sở kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ  

11.2. Thời gian đào tạo 

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

11.3. Đối tượng tuyển sinh 

11.3.1. 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, Đại học Bách Khoa Thành phố 

Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng hệ chính qui các chuyên ngành Công nghệ/Kỹ 

thuật Hóa học, Kỹ thuật In/In và Truyền thông, KH & KT vật liệu. 

- 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; có 

bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức hoặc dân lập các chuyên ngành Công nghệ/Kỹ thuật Hóa học, 

Kỹ thuật In/In và Truyền thông, Hoá học, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Sinh học thực 

phẩm, Công nghệ Vật liệu. 

   - Các trường hợp đặc biệt: Hội đồng Khoa học và Đào tạo củaViện Kỹ thuật Hóa học sẽ xem 

xét hồ sơ dự thi của thí sinh để ra quyết định. 

11.3.2. Bổ sung và chuyển đổi kiến thức 

- Đối tượng A không phải học chuyển đổi và bổ sung. 

- Đối tượng B phải hoàn thành trước khi thi tuyển sinh khối lượng chuyển đổi 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 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 Vật liệu polyme - compozit: Tổng số 12 tín chỉ 

 + Chuyên sâu về CN Vật liệu silicat: Tổng số 12 tín chỉ 

 + Chuyên sâu về CN Vật liệu vô cơ: Tổng số 12 tín chỉ 

 + Chuyên sâu về CN Vật liệu in: Tổng số 12 tín chỉ 

 + Chuyên sâu về CN Điện hoá: Tổng số 12 tín chỉ 

    - Các trường hợp đặc biệt: Hội đồng Khoa học và Đào tạo củaViện Kỹ thuật Hóa học sẽ 

quyết định. 

 

11.4. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Nội dung Định hướng 

 ứng dụng (41TC) 

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 

 

13 

Kiến thức chuyên ngành 

tự chọn 
18 11 

Phần 3. Luận văn 8 15 

 



11.5. Danh mục học phần của chuyên ngành 

 

NỘI DUNG 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 

KHỐI LƯỢNG 

HỌC PHẦN BẮT BUỘC CHO CẢ HAI ĐỊNH HƯỚNG 

Kiến thức 

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

Chuyên 

ngành bắt 

buộc 

ME Kỹ thuật đặc trưng vật liệu 3 3(2.5-1-0-6) 

ME Khoa học vật liệu nâng cao 3 3(2.5-1-0-6) 

ME Tổng hợp và chế tạo vật liệu 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6015 Hoá lý bề mặt 2 2(2-0-0-4) 

CH6025 Hoá học chất rắn 2 2(1.5-1-0-4) 

Tổng cộng 13  

HỌC PHẦN  TỰ CHỌN CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

CH6116 Hoá học polyme ứng dụng 2 2(2-0-0-4) 

CH6126 Tính chất ứng dụng của polyme 2 2(2-0-0-4) 

CH6136 Vật liệu màng phủ ứng dụng 2 2(2-0-0-4) 

CH6146 Vật liệu polyme compozit 2 2(2-0-0-4) 

CH6156 Vật liệu chất dẻo và cao su 3 3(3-0-0-6) 

CH6166 Chuyên đề xi măng 2 2(1-2-0-4) 

CH6176 Lưu biến học trong công nghệ vật liệu Silicat 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6186 
Cơ sở lý thuyết và công nghệ gốm kỹ thuật tiên 

tiến 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6196 Chuyên đề thuỷ tinh 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6206 
silicat 2 2(2-1-0-4) 

CH6216 
Thành phần, cấu trúc và tính chất của vật liệu 

Silicat 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6226 Chất màu vô cơ 2 2(1.5- 1-0-4) 

CH6236 Vật liệu phủ và polyme vô cơ 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6246 Kỹ thuật điện phân sản xuất vật liệu 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6256 Nguồn điện ứng dụng 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6266 
Xử lý bề mặt bằng phương pháp hoá học và 

điện hoá 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6276 Công nghệ bảo vệ kim loại 3 3(2.5-1-0-4) 

CH6286 Kỹ thuật  sản xuất mực in 2 2(1.5-1-0-4) 



CH6296 Xử lý bề mặt giấy 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6306 Vật liệu nhạy sáng và ứng dụng trong in 2 2(1.5-1-0-4) 

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

HỌC PHẦN TỰ CHỌN CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

CH6115 Hoá học polyme nâng cao 3 3(3-0-0-6) 

CH6125 Cấu trúc và tính chất polyme 3 3(3-0-0-6) 

CH6135 Vật liệu màng phủ 3 3(3-0-0-6) 

CH6145 Vật liệu polyme nanocompozit 2 2(2-0-0-4) 

CH6166 Chuyên đề xi măng 2 2(1-2-0-4) 

CH6176 Lưu biến học trong công nghệ vật liệu silicat 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6186 
Cơ sở lý thuyết và công nghệ gốm kỹ thuật tiên 

tiến  2 2(1.5-1-0-4) 

CH6196 Chuyên đề thuỷ tinh 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6216 
Thành phần, cấu trúc và tính chất của vật liệu 

silicat 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6155 Vật liệu cấu trúc 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6165 Vật liệu điện, từ, quang 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6175 Vật liệu nano 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6185 CN chế tạo xúc tác vô 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6195 Vật liệu compozit 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6215 Kỹ thuật đo điện hoá 2 2(1.5-0.5-0.5-4) 

CH6225 Điện hoá bề mặt  3 3(2-2-0-6) 

CH6235 Vật liệu tích thoát năng lượng 3 3(2.5-1-0-6) 

CH6245 Khoa học ăn mòn nâng cao 3 3(2.5-0.5-0.5-6) 

CH6286 Kỹ thuật  sản xuất mực in 2 2(1.5-1-0-4) 

CH6255 Vật liệu in hiện đại    2 3(2.5-1-0-4) 

CH6265 Hoá học các hợp chất màu  2 2(1.5-1-0-4) 

LV6001 Luận văn tốt nghiệp 15 15(0-2-9-30) 

 

11.6. Danh mục học phần chuyển đổi  

NỘI DUNG 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 

KHỐI LƯỢNG 

Chuyển đổi 

kiến thức  

 

CH3400 Quá trình và Thiết bị Hoá học 1 3 3(3-1-1-6) 

CH3410 Quá trình và Thiết bị Hoá học 2 3 3(3-1-1-6) 

CH3420 Quá trình và Thiết bị Hoá học 3 3 3(3-1-1-6) 

2.7. Kế hoạch học tập chuẩn: 

a. Định hướng ứng dụng 



Học kỳ I 17TC Học kỳ 2 16TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-4) 
 

 

Các học phần tự chọn (16TC) 

MSE6010 Kỹ thuật đặc trưng vật liệu 3(2,5-1-0-6) 

MSE6020 Khoa học vật liệu nâng cao 3(2,5-1-0-6) 

MSE6030 Tổng hợp và chế tạo vật liệu 3(2,5-1-0-6) 

CH6015 Hoá lý bề mặt 2(2-0-0-4) 

CH6025 Hoá học chất rắn 2(1,5-1-0-4) 

 Tự chọn 2  

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

b. Định hướng nghiên cứu 

Học kỳ I 15TC Học kỳ 2 11TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-4) 
 

 

Các học phần tự chọn (11TC) 

MSE6010 Kỹ thuật đặc trưng vật liệu 3(2,5-1-0-6) 

MSE6020 Khoa học vật liệu nâng cao 3(2,5-1-0-6) 

MSE6030 Tổng hợp và chế tạo vật liệu 3(2,5-1-0-6) 

CH6015 Hoá lý bề mặt 2(2-0-0-4) 

CH6025 Hoá học chất rắn 2(1,5-1-0-4) 

LV6001 Luận văn tốt nghiệp 15(0-2-9-30) 

 


