
1 

 

MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ ÍCH DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN 

 
1. Lợi ích của khoá học Thạc sĩ  

Chương trình đào tạo Thạc sĩ được thiết kế theo modun nhằm 

 Nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật những kiến thức mới về công nghệ, kỹ thuật hiện đại  

 Trau dồi khả năng nghiên cứu khoa học, khám phá tri thức mới trong thời đại cách mạng công 

nghiệp 4.0 

 Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để đảm nhiệm các vị trí chuyên gia khoa học công nghệ, 

nhà lãnh đạo, nhà quản lý tài năng tại các doanh nghiệp 

 Tham gia các chương trình đào tạo hiện đại, hội nhập và hợp tác quốc tế 

 Trải nghiệm quá trình học tập trong một môi trường nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao, 

đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của đất nước 

 Nâng cao cơ hội việc làm với các vị trí quan trọng của doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu trong 

nước và quốc tế 

 

2. Những ưu thế dành cho các Bạn sinh viên khi đăng ký học Thạc sĩ 

- Sinh viên năm thứ 4, thứ 5 có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ tích hợp để rút ngắn thời gian 

học tập và nhận bằng đại học, thạc sĩ sau 5,5 năm. 

- Những sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên trong thời gian 3 năm tính đến thời đăng ký xét 

tuyển được học thẳng lên Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu. 

- Sinh viên đăng ký học thạc sĩ các chương trình vật liệu điện tử, khoa học và công nghệ nano … có 

cơ hội nhận học bổng toàn phần và tham gia vào các nhóm nghiên cứu mạnh, đề tài nghiên cứu 

của các giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong Trường. 

 

3. Chương trình đào tạo đặc biệt 

 Trường ĐHBK Hà Nội xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật – Công nghệ, 

Master of Engineering Technology Management (ETM) nhằm đào tạo người học trở thành những 

chuyên gia công nghệ, những nhà quản lý, lãnh đạo có kiến thức chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật 

mới, hiện đại, am hiểu về kinh tế quản lý, quản trị, xây dựng dự án và công nghệ thông tin theo xu 

hướng cách mạng công nghiệp 4.0 

 

Chương trình ETM được thiết kế hiện đại, tương đương với các chương trình của các trường đại học 

danh tiếng trên thế giới và khu vực, đáp ứng môi trường kinh doanh cạnh tranh, phát triển khoa học kỹ 

thuật và quản lý của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. 

 

Đối tượng người học: sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế 

 

Người tốt nghiệp chương trình ETM có kiến thức, kỹ năng và năng lực: 

 Áp dụng được các kiến thức mới về công nghệ, kỹ thuật và thiết bị hiện đại vào quá trình phát 

triển sản phẩm, qui trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, dự án… 

  Áp dụng được kiến thức về kinh tế quản lý trong tổ chức vận hành các dự án đầu tư, các hệ thống 

công nghiệp nhằm tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

  Áp dụng được kỹ năng chuyên nghiệp và phương tiện thông tin điện tử hiện đại để phân tích, giải 

quyết vấn đề kỹ thuật, tư duy hệ thống, lãnh đạo nhóm, hình thành ý tưởng mới.  
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Chương trình ETM được thiết kế 45TC, chia thành các Modun chính: 

 Modun Kỹ năng, năng lực nghề nghiệp nâng cao bao gồm các học phần về lãnh đạo và quản lý, 

giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán thương mại, kinh tế quốc tế, hệ 

thống thông tin quản lý, công nghệ IoT, phân tích và xử lý dữ liệu lớn. 

 Mô đun Kỹ thuật công nghệ hiện đại bao gồm các kiến thức chuyên ngành nâng cao theo các lĩnh 

vực công nghiệp. 

 Mô đun quản lý, quản trị bao gồm các kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng 

suất, quản lý vận hành, xây dựng dự án. 

 Luận văn tốt nghiệp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực nhằm phát triển kỹ năng tư duy hệ thống, 

giải quyết vấn đề công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản trị. 

 

4. Những thông tin khác: 

4.1 Mô hình đào tạo: 

- CN-ThS (Cử nhân – Thạc sĩ): Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 1,5 năm đối với những học viên 

tốt nghiệp cử nhân, tổng số tín chỉ tích luỹ tối thiểu là 45 TC. 

- KS-ThS (Kỹ sư – Thạc sĩ): Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 1 năm đối với những học viên tốt 

nghiệp kỹ sư, tổng số tín chỉ tích luỹ tối thiểu là 30 TC. 

 

 
 

4.2 Chương trình đào tạo: 
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- Các chương trình đào tạo được thiết kế tích hợp bậc đại học và sau đại học, đảm bảo tính liên 

thông kiến thức, bậc học, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nhưng năm cuối đại học lập kế 

hoạch học thạc sĩ để có thể tốt nghiệp trong thời gian ngắn nhất. 

- Các chương trình đào tạo được thiết kế theo 2 định hướng: nghiên cứu (thạc sĩ khoa học) và ứng 

dụng (thạc sĩ kỹ thuật). Định hướng nghiên cứu chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn 

nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ. Định hướng ứng dụng cung cấp cho người học kiến 

thức cập nhật để giải quyết các bài toán đặt ra từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhằm nâng cao 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh.  

 
 

4.3 Đăng ký tuyển sinh: trực tuyến trên website: sdh.hust.edu.vn 

4.4 Chương trình đào tạo thạc sĩ 

TT Tên ngành đào tạo Tên chương trình đào tạo/định hướng 

1 Cơ học - Cơ kỹ thuật 

2 Kỹ thuật cơ khí 
- Chế tạo máy 

- Công nghệ hàn 

3 Kỹ thuật cơ điện tử - Cơ điện tử 

4 Kỹ thuật cơ khí động lực 

- Kỹ thuật cơ khí động lực 

- Kỹ thuật động cơ đốt trong 

- Kỹ thuật máy thủy khí 

- Kỹ thuật hàng không 

- Kỹ thuật tàu thuỷ 

5 Kỹ thuật ô tô - Kỹ thuật ô tô 

6 Kỹ thuật nhiệt - Kỹ thuật nhiệt 

7 Khoa học vật liệu 

- Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại (định hướng 

nghiên cứu) 

- Vật liệu điện tử 

8 Kỹ thuật vật liệu 
- Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại (định hướng 

ứng dụng) 

9 Kỹ thuật viễn thông - Kỹ thuật viễn thông 
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10 Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật điện tử 

11 Kỹ thuật y sinh - Kỹ thuật y sinh 

12 Kỹ thuật điện - Kỹ thuật điện 

13 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

14 Công nghệ thông tin - Công nghệ thông tin 

15 Hệ thống thông tin - Hệ thống thông tin 

16 Kỹ thuật phần mềm - Kỹ thuật phần mềm 

17 
Mạng máy tính và truyền thông 

dữ liệu 
- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

18 Kỹ thuật máy tính - Kỹ thuật máy tính 

19 Khoa học máy tính 
- Khoa học máy tính 

- Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác 

20 Toán học - Toán ứng dụng 

21 Toán tin - Toán tin 

22 Khoa học tính toán - Khoa họcvà kỹ thuật tính toán 

23 Hóa học - Hóa học 

24 Kỹ thuật hóa học 

- Kỹ thuật hóa học 

- Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu 

- Công nghệ vật liệu silicat 

- Kỹ thuật in và truyền thông 

25 
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 
- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

26 Công nghệ thực phẩm - Công nghệ thực phẩm 

27 Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học 

28 Kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật môi trường 

29 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
- Quản lý tài nguyên và môi trường 

30 Công nghệ vật liệu dệt, may - Công nghệ vật liệu dệt, may 

31 Vật lý kỹ thuật - Vật lý kỹ thuật 

32 Vật lý lý thuyết và vật   lý toán - Vật lý lý thuyết và vật   lý toán 

33 Kỹ thuật hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân 

34 Lý luận và phương pháp dạy học - Sư phạm kỹ thuật 

35 Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh 

36 Quản lý kinh tế - Quản lý kinh tế 

37 Quản lý kỹ thuật công nghệ - Quản lý kỹ thuật công nghệ 

 

4.5 Các ngành và chương trình đào tạo được xét tuyển thẳng đối với sinh viên tốt nghiệp loại khá, trong 

vòng 3 năm tính đến ngày đăng ký xét tuyển 

 

TT Ngành đào tạo đại học Ngành đào tạo thạc sĩ 

1 Toán và thống kê Toán ứng dụng 

2 Toán-tin ứng dụng Cơ sở toán học cho tin học 

3 Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin 

4 Khoa học máy tính Khoa học máy tính 

5 Công nghệ phần mềm Kỹ thuật phần mềm 
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Công nghệ thông tin 

6 Truyền thông và mạng máy tính 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 

7 
Kỹ thuật máy tính 

Công nghệ kỹ thuật máy tính 
Kỹ thuật máy tính 

8 
Vật lý kỹ thuật 

Kỹ thuật hạt nhân 
Vật lý kỹ thuật 

9 Cơ kỹ thuật Cơ kỹ thuật 

10 
Kỹ thuật cơ khí 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
Kỹ thuật cơ khí 

11 

Kỹ thuật cơ khí động lực 

Kỹ thuật hàng không 

Kỹ thuật tàu thuỷ 

Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Kỹ thuật cơ khí động lực 

12 
Kỹ thuật cơ - điện tử 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 
Kỹ thuật Cơ điện tử 

13 
Kỹ thuật điện 

Công nghệ kỹ thuật điện 
Kỹ thuật điện 

14 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa 
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa 

15 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Kỹ thuật điện tử 

16 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ 

thuật điện tử, truyền thông 
Kỹ thuật viễn thông 

17 

Công nghệ vật liệu 

Kỹ thuật vật liệu 

Kỹ thuật vật liệu kim loại 

Khoa học và Kỹ thuật vật liệu 

18 
Kỹ thuật thực phẩm 

Công nghệ thực phẩm 
Công nghệ thực phẩm 

19 Kỹ thuật sinh học Công nghệ sinh học 

20 
Kỹ thuật dệt 

Công nghệ may 
Công nghệ vật liệu dệt, may 

21 Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt 

22 

Kỹ thuật hoá học 

Công nghệ kỹ thuật hoá học 

Hoá học 

Kỹ thuật in và truyển thông 

Kỹ thuật hoá học 

23 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường 

 

4.6 Liên hệ: 

Viện Đào tạo sau đại học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Điện thoại: 04 – 38692115 nối máy  103, 105. 

Website: http://hust.edu.vn, http://sdh.hust.edu.vn  
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