
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT MAY 

 

Chương trình đào :  Công nghệ Vật liệu Dệt-May. 

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

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

12.1. Mục tiêu đào tạo 

12.1.1. Mục tiêu chung 

- Đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Vật liệu Dệt May có các kiến thức lý thuyết chuyên môn 

sâu, kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Vật liệu Dệt 

May. Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng độc lập thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, 

có trình độ cao về thực hành. Có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế xã hội trong thời 

kỳ hội nhập, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ Vật liệu 

Dệt May. 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Vật liệu Dệt May bảo đảm tính liên thông 

với chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Vật liệu Dệt May và cung cấp đủ các kiến 

thức cần thiết để học viên có thể làm việc hoặc tiếp tục theo học ở bậc nghiên cứu sinh cùng 

ngành trong và ngoài nước. Hơn nữa, chương trình cũng đảm bảo tính hội nhập với các chương 

trình đạo tạo thạc sĩ ngành này của các nước trong khu vực và trên thế giới. 

12.1.2. Mục tiêu cụ thể 

a. Thạc sĩ Kỹ thuật: 

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ Kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Dệt May có khả 

năng: 

- Nắm vững các kiến thức chuyên môn sâu, cập nhật các kiến thức công nghệ, vật liệu 

mới và có các kiến thức tổng hợp về yêu cầu sản phẩm mới trong lĩnh vực dệt may.  

- Vận dụng được các kiến thức đã học này vào thực tế sản xuất và công tác để giải 

quyết các vấn đề khoa học và kỹ thuật chuyên ngành, để xây dựng, phát triển các 

dòng sản phẩm mới và xây dựng thương hiệu sản phẩm. 

- Có kỹ năng làm việc trong một tập thể đa ngành, đáp ứng yêu cầu của các dự án công 

nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau.  

b. Thạc sĩ Khoa học: 

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sĩ Khoa họcchuyên ngành Công nghệ Vật liệu Dệt May  có khả 

năng: 

- Nắm vững các kiến thức khoa học, kỹ thuật và chuyên môn sâu, cập nhật các kiến 

thức công nghệ và vật liệu mới về lĩnh vực dệt may. 

- Có các kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học trình độ cao.  

- Có khả năng vận dụng các kiến thức này để giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật 

trình độ cao thuộc lĩnh vực dệt may. 

- Có kỹ năng làm việc trong một tập thể nghiên cứu đa ngành,  hoặc chuyên ngành với 

sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau, có khả năng hội nhập 

trong môi trường quốc tế. 

- Có đầy đủ kiến thức để có thể theo học ở bậc học tiến sĩ. 

12.2.  Thời gian đào tạo 

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

12.3. Đối tượng tuyển sinh 

12.3.1. Thạc sĩ kỹ thuật: 

a. Văn bằng:  



a1.  Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức hệ 5 năm ngành: Công nghệ hoặc Kỹ 

thuật Dệt, Công nghệ hoặc Kỹ thuật May và Công nghệ hoặc Kỹ thuật Nhuộm & Hoàn 

tất; 

a2. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức hệ < 5 năm ngành: Công nghệ hoặc Kỹ 

thuật Dệt, Công nghệ hoặc Kỹ thuật May và Công nghệ hoặc Kỹ thuật Nhuộm & Hoàn 

tất; 

a3.  Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Hoá học, Cơ khí, Công nghệ Vật liệu; Sinh học 

thực phẩm; Thiết kế thời trang. 

a4. Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Dệt May hoặc gần với lĩnh vực Dệt May 

nhưng có tên khác với các ngành đã kể trên: Hội đồng Khoa sẽ xem xét cụ thể. 

b. Thâm niên công tác: 

-  Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay. 

-  Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. 

c. Bổ sung và chuyển đổi kiến thức: 

c1.  Đối với đối tượng quy định tại mục a1: không phải học chuyển đổi và bổ sung kiến 

thức. 

c2.  Đối với đối tượng quy định tại mục a2: phải học bổ sung kiến thức. 

c3.  Đối với đối tượng quy định tại mục a3:  

 +  Tốt nghiệp đại học hệ 5 năm phải học chuyển đổi trước khi thi. 

 +  Tốt nghiệp đại học hệ < 5 năm: 

  - Phải học chuyển đổi trước khi thi. 

  - Phải học bổ sung kiến thức trong quá trình đào tạo thạc sĩ. 

12.3.2. Thạc sĩ khoa học:  

a. Văn bằng:  

a1.  Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức hệ 5 năm ngành: Công nghệ hoặc Kỹ 

thuật Dệt, Công nghệ hoặc Kỹ thuật May và Công nghệ hoặc Kỹ thuật Nhuộm & Hoàn 

tất; 

a2. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, tại chức hệ < 5 năm ngành: Công nghệ hoặc Kỹ 

thuật Dệt, Công nghệ hoặc Kỹ thuật May và Công nghệ hoặc Kỹ thuật Nhuộm & Hoàn 

tất; 

a3.  Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Hoá học, Cơ khí, Công nghệ Vật liệu; 

Sinh học thực phẩm. 

b. Thâm niên công tác: 

-  Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay. 

-  Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. 

c. Bổ sung và chuyển đổi kiến thức: 

c1.  Đối với đối tượng quy định tại mục a1: không phải học chuyển đổi và bổ sung kiến 

thức. 

c2.  Đối với đối tượng quy định tại mục a2: phải học bổ sung kiến thức. 

c3.  Đối với đối tượng quy định tại mục a3:  

 +  Tốt nghiệp đại học hệ 5 năm phải học chuyển đổi trước khi thi. 

 +  Tốt nghiệp đại học hệ < 5 năm: 

  - Phải học chuyển đổi trước khi thi. 

  - Phải học bổ sung kiến thức trong quá trình đào tạo thạc sĩ. 

 



12.4. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Nội dung Thạc sĩ Kỹ thuật 

(40TC) 

Thạc sĩ Khoa học 

(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 bắt 

buộc cho từng định hướng 

4 4 

Kiến thức chuyên ngành 

tự chọn 

14 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 
SS6011 Triết học 2 2(1,5-0-1-8) 

FL6010 Tiếng Anh    

Chuyên 

ngành bắt 

buộc 

TEX6010 Xơ dệt mới 2 2(2-0-0-4) 

TEX6020 Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ sợi 2 2(2-0-0-4) 

TEX6030 Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ dệt 2 2(2-0-0-4) 

TEX6040 
Kỹ thuật mới trong công nghệ hoàn tất 

Dệt May  
2 2(2-0-0-4) 

TEX6050 
Kỹ thuật mới trong thiết kế 

 trang phục 
2 2(2-0-0-4) 

TEX6060 Kỹ thuật may hiện đại 2 2(2-0-0-6) 

HỌC PHẦN CHO THẠC SĨ KHOA HỌC 

Chuyên 

ngành bắt 

buộc 

TEX6070 Cơ học vật liệu Dệt May 2 2(2-0-0-6) 

TEX6080 
Phương pháp phân tích vi cấu trúc xơ 

dệt 
2 

2(1.7-0.6-0-

4) 

Chuyên 

ngành tự 

chọn 

TEX6110 Vật liệu polyme dệt 2 2(2-0-0-4) 

TEX6120 Hóa học và hóa lý vật liệu dệt 2 2(2-0-0-4) 

TEX6130 Hình học vải dệt thoi 2 2(2-1-0-4) 

TEX6140 Tiện nghi trang phục  2 2(2-0-0-4) 

TEX6150 Vật liệu dệt trong compozit polyme 2 2(1.5-1-0-4) 

TEX6160 Khoa học màu sắc   2 2(2-0-0-4) 

TEX6170 Toán ứng dụng trong kỹ thuật Dệt May  2 2(2-0-0-6) 

Luận văn  
LV6001 LVTN(đối với thạc sĩ khoa học) 15 

15(0-2-30-

50) 

HỌC PHẦN CHO THẠC SĨ KỸ THUẬT 

Chuyên 

ngành bắt 

buộc 

TEX6090 Công nghệ dệt kim hiện đại 2 2(2-0-0-4) 

TEX6100 Sinh thái và môi trường Dệt May 
2 2(2-0-0-4) 



Chuyên 

ngành tự 

chọn 

 

TEX6180 Kỹ thuật xơ sợi nhân tạo tiên tiến  2 2(2-0-0-4) 

TEX6190 
Vải địa kỹ thuật - Ứng dụng và công 

nghệ sản xuất 
2 2(1.5-1-0-4) 

TEX6200 Vật liệu dệt cho quần áo bảo vệ  2 2(2-0-0-4) 

TEX6210  Sản phẩm may vật liệu da  2 2(2-0-0-4) 

TEX6220 Sản phẩm dệt may ứng dụng y sinh học  2 2(2-0-0-4) 

 TEX6230 Sáng tạo trong thiết kế Dệt May 2 2(2-0-0-4) 

TEX6240 Tin học và robot trong CN Dệt May 2 2(2-0-0-4) 

TEX6250 Quản trị công nghiệp Dệt May 2 2(2-0-0-4) 

EM6250 Chiến lược quản lý công nghệ 2 2(2-0-0-4) 

TEX6170 Toán ứng dụng trong kỹ thuật Dệt May  2 2(2-0-0-6) 

TEX6140 Tiện nghi trang phục  2 2(2-0-0-4) 

Luận văn  
LV6002 KLTN(đối với thạc sĩ kỹ thuật) 8 

8(0-2-15-

30) 

 

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

(Áp dụng cho cả Thạc sĩ Kỹ thuật và Thạc sĩ Khoa học) 

 

NỘI DUNG 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƯỢNG 

ĐÁNH GIÁ 

Các môn 

chuyển đổi 

 Vật liệu dệt 

Công nghệ sợi đại 

cương 

Công nghệ và cấu 

trúc vải dệt thoi 

Công nghệ và cấu 

trúc vải dệt kim 

Đại cương xử lý hóa 

học sản phẩm dệt 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3(3-1-0-6) 

2(2-1-0-6) 

 

2(2-1-0-6) 

 

2(2-1-0-6) 

 

2(2-1-0-6) 

KT(0.3)-T(0.7) 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

Các môn  bổ 

sung  

TEX4012 

TEX4142 

 

TEX4092 

 

TEX4062 

TEX4091 

TEX4211 

 

TEX4221 

 

TEX4101 

TEX4083 

TEX4073 

TEX4093 

Nhân trắc học 

Thiết kế dây chuyền 

may 

Cơ sở thiết kế trang 

phục 

Công nghệ may 2 

Dệt không thoi 

CN và cấu trúc vải 

dệt thoi 

CN và cấu trúc vải 

dệt kim 

Cấu trúc sợi 

Công nghệ in hoa 

Công nghệ nhuộm 

Lý thuyết đo màu 

2 

2 

 

3 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

2 

2(2-1-0-4) 

2(2-1-0-4) 

 

3(3-1-0-4) 

 

1(1-1-0-6) 

2(2-1-2-4) 

2(2-0-0-4) 

 

2(2-0-0-4) 

 

2(2-1-0-4) 

2(2-1-0-4) 

3(3-1-0-6) 

2(2-0-0-4) 

KT(0.3)-T(0.7) 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

KT(0.3)-T(0.7) 

KT(0.3)-T(0.7) 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

KT(0.3)-T(0.7) 

 

KT(0.3)-T(0.7) 

KT(0.3)-T(0.7) 

KT(0.3)-T(0.7) 

KT(0.3)-T(0.7) 

 



 

12.7. Kế hoạch học tập chuẩn 

12.7.1. Thạc sĩ Kỹ thuật 

Học kỳ I 14TC Học kỳ II 18TC 

SS6010 Triết học 2(1,5-0-1-8) TEX6090 Công nghệ dệt 

kim hiện đại 

2(2-0-0-4) 

TEX6010 Xơ dệt mới 2(2-0-0-4) TEX6100 Sinh thái và môi 

trường dệt may 

2(1.5-1-0-4) 

TEX6020 Tiến bộ kỹ thuật 

trong công nghệ 

sợi 

2(2-0-0-4)  

 

 

 

 

          Các học phần tự chọn (14TC) 

TEX6030 Tiến bộ kỹ thuật 

trong công nghệ 

dệt 

2(2-0-0-4) 

TEX6040 Kỹ thuật mới 

trong công nghệ 

hoàn tất  Dệt May 

2(2-0-0-4) 

TEX6050 Kỹ thuật mới 

trong thiết kế 

trang phục  

2(2-0-0-4) 

TEX6060 Kỹ thuật may hiện 

đại 

2(2-0-0-6) 

LV6002 Luận văn tốt nghiệp  8(0-2-15-30) 

12.7.2. Thạc sĩ Khoa học 

Học kỳ I 14TC Học kỳ II 12TC 

SS6010 Triết học 2(1,5-0-1-8) TEX6070 Cơ học vật liệu 

dệt may 

2(2-0-0-

6) 

TEX6010 Xơ dệt mới 2(2-0-0-4) TEX6080 Phương pháp 

phân tich vi cấu 

trúc xơ dệt 

2(1.7-

0.6-0-4) 

TEX6020 Tiến bộ kỹ thuật 

trong công nghệ 

sợi 

2(2-0-0-4)  

 

 

 

 

          Các học phần tự chọn (8TC) 

TEX6030 Tiến bộ kỹ thuật 

trong công nghệ 

dệt 

2(2-0-0-4) 



TEX6040 Kỹ thuật mới trong 

công nghệ hoàn tất  

Dệt May 

2(2-0-0-4) 

TEX6050 Kỹ thuật mới trong 

thiết kế trang phục  

2(2-0-0-4) 

TEX6060 Công nghệ may 

hiện đại 

2(2-0-0-6) 

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

 

 


