
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  KỸ THUẬT IN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HÓA HỌC 

 

1. Tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh  

     Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là toán cao cấp, tiếng Anh, 

Hóa lý 

     Đối tượng tuyển sinh Thạc sĩ khoa học và Thạc sĩ kỹ thuật được quy định cụ thể như sau:  

1.1. Về văn bằng: người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau: 

 

QUY ƯỚC MÃ NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN 

  

Ngành học đại học 

Đại học hệ chính qui Đại học hệ TC 

  5 năm 

≥ 155 

TC 

4,5 năm 

≥ 140 

TC 

4 năm 

≥ 128 

TC 

5 năm 

≥ 155 

TC 

≥ 4 năm 

≥ 128 

TC 

Định 

hướng 

nghiên 

cứu 

Ngành 

đúng 

Kỹ thuật in và truyền 

thông, kỹ thuật in, công 

nghệ in A1.1 A1.2 A1.3 A1.4  

Định 

hướng 

ứng 

dụng 

Ngành 

đúng 

Kỹ thuật in và truyền 

thông, kỹ thuật in, công 

nghệ in 
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 

Ngành 

gần 

Xuất bản, báo chí, đồ 

họa, truyền thông B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 

Ngành 

khác 

Khoa học kỹ thuật của 

các trường đại học do 

HĐ KHĐT Viện KTHH 

xét 

C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 

Các đối tượng khác do Viện Kỹ thuật Hóa học xét duyệt hồ sơ quyết định. 

1.2. Về thâm niên công tác: Không yêu cầu 

2. Thời gian đào tạo 

 Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ. 

 Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng A1.1, A1.2, A2.1, và A2.2 là 1 

năm (2 học kỳ chính). 

 Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng B1.1, B1.2, B2.1 và B2.2 là 1,5 

năm (3 học kỳ chính). 

 Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng còn lại là 2 năm (4 học kỳ chính). 

 Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện KTHH xét duyệt. 

3. Bổ sung kiến thức 

 Danh mục các học phần bổ sung trong bảng 1 và danh mục các đối tượng và học phần phải 

học bổ sung cụ thể trong bảng 2  



 

Bảng 1: Danh mục học phần bổ sung 

TT Tên học phần Mã số Thời lượng Ghi chú 

1 Kỹ thuật chế bản điện tử CH3640 4(3-1-1-8)  

2 Kỹ thuật xuất dữ liệu và chế khuôn in CH4664 3(2-1-1-6)  

3 Kỹ thuật in 1 CH4666 3(2-2-0-6)  

 

Bảng 2: Danh mục đối tượng phải học bổ sung 

TT 

Cơ sở đào tạo đại học, chương trình/chuyên 

ngành đào tạo  

mà đối tượng tuyển sinh đã tốt nghiệp 

Số TC bổ 

sung 

Các HP bổ 

sung cụ thể 

(thuộc bảng 1) 

Ghi chú 

1 
Đối tượng A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A2.1, 

A2.2, A2.3, A2.4 
0   

2 Đối tượng A2.5 3 3  

3 Đối tượng B 6 2 - 3   

4 Đối tượng C 10 1 - 3   

4. Miễn học phần 

Danh mục các học phần xét miễn học trong bảng 3 và danh mục các đối tượng và học phần được 

xét miễn cụ thể trong bảng 4  

Bảng 3: Danh mục học phần xét miễn học 

TT Tên học phần Mã số Thời lượng Ghi chú 

1 Kỹ thuật in offset CH5700 3(3-1-0-6)  

2 Kỹ thuật in flexo – in lõm CH5701 3(3-1-0-6)  

3 Quản trị doanh nghiệp EM3201 2(2-1-0-4)  

4 Tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất in CH4675 2(2-1-0-4)  

5 Kỹ thuật bao bì CH5702 3(3-1-0-6)  

6 Quản lý màu theo tiêu chuẩn ICC CH4667 2(2-1-0-4)  

7 Kỹ thuật in đặc biệt CH5706 3(3-1-0-6)  

8 Kỹ thuật in lưới CH5707 2(2-1-0-4)  

9 Xuất bản điện tử CH5705 2(2-1-0-4)  

10 Cơ sở lý luận xuất bản CH5708 2(2-1-0-4)  

11 Qui hoạch thực nghiệm  MI2120 2(2-1-0-3)  

12 Thiết kế đồ họa CH4710 3(1-3-0-6)  

 



Bảng 4: Danh mục đối tượng được xét miễn học phần 

TT Đối tượng 
Số TC được 

miễn tối đa 

Các HP được miễn cụ 

thể (thuộc bảng 3) 
Ghi chú 

1 A1.1, A2.1 22 1 - 12 

Viện xét HP miễn 

cho từng TH cụ 

thể theo bảng 

điểm đại học 

2 A1.2, A2.2  11  3 - 12 

3 A2.4 7 3 - 8 

4 B2.1, B2.2 7 9, 10, 12 

5 C2.1 4 3, 11  

 


