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TT Bộ môn/TT Nghiên cứu sinh 

 

Khóa Đề tài 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Địa điểm 

1 CN các chất vô cơ Nguyễn Hữu Khôi 2011 Nghiên cứu quá trình hòa tách cao lanh Phú Thọ trong 

axit vô cơ để sản xuất các hợp chất của nhôm 

8h, 

12/12/2014 

P302-C4 

2 CN các chất vô cơ Bùi Quốc Huy 2011 Nghiên cứu làm giàu hóa học và chế biến quặng Apatit 

Lào Cai loại 2 

9h, 

12/12/2014 

P302-C4 

3 CN các chất vô cơ Huỳnh Thu Sương 2012 
Nghiên cứu chế tạo màng phủ kim loại và oxit kim loại 

nền thép hợp kim cao và khả năng ứng dụng. 

10h 

12/12/2014 

P302-C4 

4 CN các chất vô cơ Nguyễn Văn Quang 2011 Nghiên cứu, sử dụng phế thải photphogip làm phân bón 

và phụ gia xi măng 

 

13h30, 

12/12/2014 

P302-C4 

5 CN các chất vô cơ Dương Mạnh Tiến 2010 Nghiên cứu điều chế nano silica từ H2SiF6 là chất thải của 

sản xuất DAP từ quặng apatit làm chất độn cho cao su 

 

14h30, 

12/12/2014 

P302-C4 

 

 

6 CN các chất vô cơ Nguyễn Việt Hùng 2013 Nghiên cứu điều chế TiO2 từ quặng ilmenit theo phương 

pháp amoni hydrosunfat 

 

15h30, 

12/12/2014 

P302-C4 

7 CN các chất vô cơ Vũ Quang Dương 2013 Nghiên cứu tách MgO từ quặng apatit loại II Lào Cai theo 

phương pháp hoá học và ứng dụng 

16h30, 

12/12/2014 

P302-C4 

8 CN Điện hóa và 

Bảo vệ kim loại 

Bùi Thị Thanh Huyền 2010B Nghiên cứu chất ức chế xanh chiết xuất từ vỏ quả họ cam 

để chống ăn mòn cho thép trong môi trường axit 

05/12/2014 

9h 00 

VPV 

9 CN Điện hóa và 

Bảo vệ kim loại 

Chu Văn Thuấn 2011 Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hợp kim vô định hình 

dạng FeNiCo(Me)P (Me+Pt, Pd) bằng phương pháp điện 

hóa 

05/12/2014 

13h 30 

C5-111 

10 CN Điện hóa và 

Bảo vệ kim loại 

Nguyễn Tuấn Anh 2011 Nghiên cứu quá trình tạo màng phốt phát hóa mật độ cao 

từ dung dịch có hạt nano - TiO2 phân tán 

05/12/2014 

15h 00 

C5-111 



11 CN Điện hóa và 

Bảo vệ kim loại 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

2012 Nghiên cứu thu hồi vật liệu kim loại từ rác thải điện - điện 

tử bằng phương pháp điện hóa 

05/11/2014 C5-111 

12 CN Xenluloza – 

Giấy 

Thái Đình Cường 2012 Công nghệ thu nhận xenluloza và một số sản phẩm giá trị 

gia tăng từ rơm rạ và thân ngô 

19/12/2014 P202, C4-5 

13 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Vũ An 2010-2014 Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác kim loại 

chuyển tiếp để chuyển hóa CO và H2 thành nhiên liệu 

sạch ở áp suất thấp 

Sáng 2/12 308-C4 

14 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Lê Thị Phượng 2010-2014 Xử lý và thu hồi dầu ở thể nhũ tương trong nước thải 

nhiễm dầu bằng phương pháp vi sóng điện từ 

Sáng 2/12 308-C4 

15 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Trần Đức Hùng 2012-2015 Nghiên cứu hệ xúc tác đa kim loại cho quá trình xử lý các 

chất dioxin/furan bằng phương pháp khử 

Sáng 2/12 308-C4 

16 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Nguyễn Trung Thành 2012-2015 Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa sinh khối vi tảo 

thành nhiên liệu sinh học biodiezen 

Sáng 2/12 308-C4 

17 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Nguyễn Thị Hà 2012-2015 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học biokerosen cho 

máy bay từ một số loại dầu thực vật theo phương pháp 

trao đổi este 

Chiều 2/12 308-C4 

18 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Đỗ Văn Hưng 2013-2016 Nghiên cứu xúc tác cho phản ứng hydroformyl hóa etylen Chiều 2/12 308-C4 

19 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Nguyễn Văn Hòa 2013-2016 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu phân đoạn diezen từ CO 

và H2 trên hệ xúc tác đa kim loại ở điều kiện áp suất thấp 

nhiệt độ thường 

Chiều 2/12 308-C4 

20 CN Hữu cơ – Hóa 

dầu 

Hoàng Ngọc Dũng 2013-2016 Nghiên cứu quá trình decacboxyl hóa dầu thực vật để 

tổng hợp nhiên liệu phản lực sinh học biokerosen 

Chiều 2/12 308-C4 

21 Hóa hữu cơ Đoàn Thúy Ái 2011 Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh 

học của một số loài cây thuộc họ Urticaceae (họ Gai) và 

Olacaceae (họ Dương đầu) 

8h30-12h, 

ngày 

12/12/2014 

303-C1 

22 Hóa hữu cơ Nguyễn Minh Châu 

 

2011    



23 Hóa hữu cơ Hồ Đức Cường 2010 Nghiên cứu cấu trúc và khảo sát hoạt t nh sinh học của 

 ucoidan và alginate từ hai loài rong nâu Sargassum 

henslo ianum và Sargassum s art ii của Việt Nam 

8h30-12h, 

ngày 

12/12/2014 

303-C1 

24 Hóa hữu cơ Lê Văn Dương 2011 Nghiên cứu chế tạo xúc tác Meso-zeolit Y từ cao lanh cho 

phản ứng cracking hydrocacbon nặng 

8h30-12h, 

ngày 

12/12/2014 

303-C1 

25 Hóa hữu cơ Vũ Thị Thanh Loan 2012 Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh 

học của cây Táo ta (Ziziphus mauritiana Lam) và Táo 

mèo (Docynia indica) 

8h30-12h, 

ngày 

12/12/2014 

303-C1 

26 Hóa hữu cơ Bùi Ngọc Tân 2012 Nghiên cứu thành phần, cấu trúc hóa học và khả năng ứng 

dụng của tamarine seed polysaccharide (TPS) có nguồn 

gốc từ quả me Việt Nam 

8h30-12h, 

ngày 

12/12/2014 

303-C1 

27 Hóa hữu cơ Nguyễn Văn Thông 2011 Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh 

học của 3 loài cây Sói đứng (Choranthus erectus), Cây 

Côm (Elaeocarpus griffithi), Cây Mắc niễng bạc 

(Eberhatia aurata) 

8h30-12h, 

ngày 

12/12/2014 

303-C1 

28 Hóa hữu cơ Phạm Thế Tùng 2010 Nghiên cứu chiết tách, phân lập và xác định cấu trúc của 

các hợp chất có hoạt tính sinh học từ một số loài San hô 

mềm ở Việt Nam 

8h30-12h, 

ngày 

12/12/2014 

303-C1 

29 Trung tâm NCVL 

Polyme 

Đặng Hữu Trung 2013 Nghiên cứu nâng cao độ bền dai của compozit nền epoxy 

gia cường bằng sợi thủy tinh và sợi cacbon 

8:30-9:15 

11/12/2014 

Tầng 5 

Nhà D – 

TT Polyme 

30 Trung tâm NCVL 

Polyme 

Phạm Thị Hường 2012 Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compo it trên cơ sở 

nhựa nền epoxy DER 331 và tro bay phế thải ứng dụng 

trong kỹ thuật điện 

9:20-10:05 

11/12/2014 

Tầng 5 

Nhà D – 

TT Polyme 

31 Trung tâm NCVL 

Polyme 

Nguyễn Công Quyền 2012 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompo it trên cơ sở 

nhựa epoxy và nanoclay 

10:10-10:55 

11/12/2014 

Tầng 5 

Nhà D – 

TT Polyme 

32 Trung tâm NCVL 

Polyme 

Phạm Anh Tuấn 2012 Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit sinh thái trên nền 

dầu lanh epoxy hóa gia cường bằng bột thạch anh và thủy 

tinh, ứng dụng trong sản xuất đá hoa cương nhân tạo 

8:15-9:00 

18/12/2014 

Tầng 5 

Nhà D – 

TT Polyme 

33 Trung tâm NCVL 

Polyme 

Lê Như Đa 2011 Nghiên cứu chế tạo cao su blen đi từ cao su tự nhiên có sử 

dụng phụ gia nano 

9:05-9:50 

18/12/2014 

Tầng 5 

Nhà D – 

TT Polyme 



34 Trung tâm NCVL 

Polyme 

Nguyễn Tuấn Anh 2011 Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy 

của compozit trên nền epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh 

9:55-10:40 

18/12/2014 

Tầng 5 

Nhà D – 

TT Polyme 

35 Trung tâm NCVL 

Polyme 

Nguyễn Thị Thu Thủy 2014 Nghiên cứu chế tạo blend giữa polypropylen và cao su 

butadien acrylonitril 

10:45-11:30 

18/12/2014 

Tầng 5 

Nhà D – 

TT Polyme 

36 Hóa Vô cơ - Đại 

cương 

Nguyễn Thị Lan 2012 Nghiên cứu công nghệ chế tạo oxit phức hợp có t nh chất 

quang xúc tác và khả năng ứng dụng phân tách nước 

18/12/2014 

09h00 

C1-408 

37 Hóa Vô cơ - Đại 

cương 

Lê Diệu Thư 2013 Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang đất hiếm và khả 

năng ứng dụng cho sinh trưởng cây trồng 

18/12/2014 

9h20 

C1-408 

38 Hóa Vô cơ - Đại 

cương 

Trần Thị Luyến 2013 Nghiên cứu chế tạo vật liệu vô cơ có hoạt t nh sinh học 

ứng dụng chế tạo cảm biến miễn dịch đánh giá nhanh 

kháng thể trong y sinh 

18/12/2014 

9h40 

C1-408 

39 Hóa lý Trần Thanh Hoài 2012 Tổng hợp và nghiên cứu t nh tương th ch sinh học, khả 

năng tạo mô xương của vật liệu composit trên cơ sở 

polyme hydroxyapatit 

18/12/2014 

10h00 

C1-408 

40 Hóa Vô cơ - Đại 

cương 

Bùi Đình Long 2010 Nghiên cứu tách chiết polyme sinh học và định hướng 

ứng dụng trong lĩnh vực Y - Sinh 

18/12/2014 

10h20 

C1-408 

41 QTTB Tiên Thị Lượt 2014B Nghiên cứu thiết kế và tới ưu hóa hệ thống công nghệ 

tách các hỗn hợp đẳng ph  bằng phương pháp mô phỏng 

19/12/2014 

9h00 

C4-108 

42 QTTB Nguyễn Trường Giang 2013B Mô hình hóa quá trình sul o hóa lignin để nâng cao hiệu 

suất quá trình tổng hợp chất hoạt động bề mặt từ dịch đen 

thu hồi nhà máy sản xuất bột giấy để làm phụ gia xây 

dựng 

18/12/2014 

9h00 

C4-108 

43 QTTB Lã B ch Hường 2012B Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng màng mỏng polyme 

trong kỹ thuật phân lập bằng lớp mỏng gradient khuếch 

tán 

19/12/2014 

14h00 

C4-108 

44 QTTB Phùng Thị Anh Minh 2011B Mô phỏng quá trình chưng chân không để tách phân đoạn 

dầu thông và ứng dụng 

18/12/2014 

10h00 

C4-108 



45 QTTB Phạm Thị Hồng 

Phượng 

2011B Nghiên cứu bản chất hóa học, quá trình tách chiết dịch 

chiết dịch từ vỏ quả măng cụt và quả mặc nưa cho công 

nghệ nhuộn vật liệu dệt 

19/12/2014 

11h00 

C4-108 

46 QTTB Phạm Xuân Thắng 2010B Mô hình hóa ô nhiễm kim loại nặng trong trầm t ch vịnh 

Cửa Lục, Hạ Long, Quảng Ninh 

18/12/2014 

11h00 

C4-108 

47 QTTB Đặng Chinh Hải 2010A Nghiên cứu động học quá trình cấu trúc tập hợp giọt nhữ 

tương và sự biến đổi trong hệ nhũ tương dầu/nước 

19/12/2014 

15h00 

C4-108 

48 QTTB Ngô Quốc Khánh 2010B Nghiên cứu giải pháp sử dụng lại chất thải GYPS từ nhà 

máy sản xuất phân bón Điamon phốt phát (DAP) 

19/12/2014 

10h00 

C4-108 

 

 


