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/2011 của Hiệu trưởng

Mục tiêu chương trình

Mục tiêu của Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hoá học là trang bị cho người tốt nghiệp:
(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong các lĩnh
vực kỹ thuật, công nghệ hóa học như dầu khí, hóa dược, polyme, vô cơ phân bón, vật liệu silicat, điện
hóa, xenluloza và giấy, quá trình, thiết bị, máy công nghiệp hóa chất.
(2) Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp
(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế
(4) Năng lực tham gia xây dựng, quản lý và vận hành các qui trình sản xuất; thiết kế, chế tạo, lắp đặt các
máy và thiết bị công nghiệp hoá chất; đào tạo, nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công
nghệ trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hóa học.
(5) Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
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Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi
1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực
kỹ thuật hóa học:
1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản toán, vật lý, hoá học, hình hoạ, vẽ kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học,
quản trị học để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật hóa học.
1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở của Hoá lý, Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Phân tích
bằng công cụ, Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hoá học để nghiên cứu, phân tích và thiết kế các
quá trình, thiết bị của các quá trình công nghệ Hóa học.
1.3 Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên sâu để thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm bao gồm:
thiết kế hệ thống thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu các quá trình chuyển hóa hóa học
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khác nhau trong công nghệ hóa học, sử dụng các công cụ toán học thống kê để phân tích dữ liệu
thí nghiệm.
1.4 Khả năng áp dụng kiến thức về mô hình hóa, mô phỏng kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các
phương pháp, công cụ hiện đại để tính toán, thiết kế, mô phỏng và đánh giá các giải pháp công
nghệ trong lĩnh vực Công nghệ Hóa học.
2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:
2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật
2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức
2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình
2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc
2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời
3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:
3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)
3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử
dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.
4. Năng lực xây dựng, phát triển hệ thống, thiết kế sản phẩm và đề xuất các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh
vực Kỹ thuật Hóa học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:
4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi
trường trong thế giới toàn cầu hóa
4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án
4.3 Năng lực tham gia thiết kế hệ thống và các quá trình công nghệ, thiết kế sản phẩm và các giải pháp
kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến, sản xuất và sử dụng hóa chất
4.4 Năng lực tham gia thực thi triển khai việc thiết kế hệ thống và quy trình công nghệ, sản phẩm và các
giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến, sản xuất và sử dụng hóa chất
4.5 Năng lực vận hành, khai thác các hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất để đưa ra các sản phẩm
theo yêu cầu cũng như thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật vào việc tăng hiệu quả, hiệu suất của quá
trình.
5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc:
5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy
định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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3.1

Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa
Chương trình chính quy
 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm.
 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 161-163 tín chỉ (TC)
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3.2

Chương trình chuyển hệ từ CNKT
Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hóa học (4 năm) hoặc các ngành gần. Thời gian
đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn ở chương trình Cử nhân kỹ
thuật:
 Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1-1,5 năm.
 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 33-37 tín chỉ (TC)

4

Đối tượng tuyển sinh
4.1 Học sinh tốt nghiệp phổ thông trúng tuyển kỳ thi đại học vào nhóm ngành phù hợp của Trường
ĐHBK Hà Nội sẽ theo học chương trình 5 năm hoặc chương trình 4+1 năm.
4.2 Người tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hóa học của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học
chương trình chuyển hệ 1 năm. Người tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật In và Truyền thông, Cử nhân
Hóa học của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học chương trình 1 năm nhưng phải bổ
sung một số học phần để đạt yêu cầu tương đương chương trình Cử nhân kỹ thuật Hóa học.
4.3 Người tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa dầu của Trường ĐHBK Hà Nội được xét tuyển
vào học chương trình chuyển hệ 1 năm sau khi hoàn thành một học kỳ chuyển đổi, bổ sung.
4.4 Người đang học chương trình Cử nhân hoặc Kỹ sư các ngành khác tại Trường ĐHBK Hà Nội có thể
học chương trình song bằng theo Quy định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của Trường
ĐHBK Hà Nội.
4.5 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường ĐHBK Hà Nội hoặc của các trường đại học
khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo
những quy định cụ thể của Trường ĐHBK Hà Nội.

5

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế
tín chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội. Những sinh viên theo học chương trình song bằng còn phải tuân theo Quy
định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của Trường ĐHBK Hà Nội.
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Thang điểm

Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập
chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.

Thang điểm 10
(điểm thành phần)

Điểm đạt*

Không đạt

Thang điểm 4
Điểm chữ

Điểm số

từ

9,5

đến

10

A+

4,0

từ

8,5

đến

9,4

A

4,0

từ

8,0

đến

8,4

B+

3,5

từ

7,0

đến

7,9

B

3,0

từ

6,5

đến

6,9

C+

2,5

từ

5,5

đến

6,4

C

2,0

từ

5,0

đến

5,4

D+

1,5

từ

4,0

đến

4,9

D

1.0

F

0

Dưới 4,0

* Riêng TTTN và ĐATN: Điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt.
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7

Nội dung chương trình

7.1

Cấu trúc chương trình đào tạo (đối sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật)
PHẦN CHƯƠNG TRÌNH

TT

CNKT

KỸ SƯ

48TC

48TC

GHI CHÚ

I

Giáo dục đại cương

1.1

Toán và khoa học cơ bản

1.2

Lý luận chính trị

1.3

GD thể chất

1.4

GD quốc phòng-an ninh

(10)

(10)

1.5
II

Tiếng Anh
Cơ sở và cốt lõi của ngành

6
49

6
49

Học theo lớp phân loại trình độ
Yêu cầu chung cho CNKT và KS

III

Thực tập kỹ thuật

2

2

Yêu cầu chung cho CNKT và KS

IV

Tự chọn tự do

10

10

V

Chuyên ngành

23

52-54

5.1

Định hướng chuyên ngành CN

17

17

5.2

Bổ sung chuyên ngành KS

-

15-18

5.3

Tự chọn bắt buộc

-

6-8

5.4

Đồ án tốt nghiệp

6

Tổng khối lượng

Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật

32

26 chung khối kỹ thuật + 6 của ngành

10

10

(5)

(5)

Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.
GDTC và GDQP-AN không tính vào tổng
số tín chỉ toàn khóa.

32

132 TC

12

Yêu cầu chung cho CNKT và KS
(chọn từ danh mục do Viện phê duyệt)
Theo từng chuyên ngành
Yêu cầu chung cho CNKT và KS
Yêu cầu riêng của chương trình KS, khác
chương trình CNKT từ HK8.
Tùy theo từng CT kỹ sư
ĐATN kỹ sư (9TC) theo từng chuyên
ngành, kết hợp TTTN (3TC)

161-163 TC

Ghi chú:
 Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 161-163TC gồm toàn bộ các phần chương trình từ I-V
 Đối tượng tuyển sinh 4.2, 4.3 chỉ phải học phần V (chuyên ngành) và những học phần chuyển đổi cần
thiết, riêng CNKT đã theo đúng định hướng chuyên ngành thì chỉ phải học 33-37 TC gồm các phần
5.2, 5.3 và 5.4.

7.2

Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo

STT/
MÃ SỐ
I
I-1

KHỐI KIẾN THỨC/
TÊN HỌC PHẦN

KHỐI
LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN
1

Giáo dục đại cương

48TC

Lý luận chính trị

10 TC

SSH1110 Những NLCB của CN Mác-Lênin I
SSH1120 Những NLCB của CN Mác-Lênin II

2(2-1-0-4)

SSH1050 Tư tưởng Hồ Chí Minh
SSH1130 Đường lối CM của Đảng CSVN

2(2-0-0-4)

Giáo dục thể chất

4
3

2

5

2

3(3-0-0-6)

3
2

3(3-0-0-6)

3

(5TC)

PE1010 Giáo dục thể chất A
PE1020 Giáo dục thể chất B

1(0-0-2-0)

PE1030 Giáo dục thể chất C
PE2010 Giáo dục thể chất D

1(0-0-2-0)

PE2020 Giáo dục thể chất E

1(0-0-2-0)

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

16 17 12

1(0-0-2-0)
1(0-0-2-0)
(10TC)

x
x
x
x
x

6

7

8

9

10

11
MIL1110 Đường lối quân sự của Đảng
MIL1120 Công tác quốc phòng-an ninh

3(3-0-0-6)

MIL1130 QS chung và KCT bắn súng AK

4(3-1-1-8)

Ngoại ngữ (K54)
FL1101 Tiếng Anh TOEIC I
FL1102 Tiếng Anh TOEIC II
Ngoại ngữ (K55)
FL1100 Tiếng Anh Pre-TOEIC
FL1101 Tiếng Anh TOEIC I
Toán và khoa học cơ bản

x

3(3-0-0-6)

x
x

6TC
3(0-6-0-6)

3

3(0-6-0-6)

3

6TC
3(0-6-0-6)

3

3(0-6-0-6)

3

26 TC

MI1110 Giải tích I
MI1120 Giải tích II

4(3-2-0-8)

MI1130 Giải tích III
MI1140 Đại số

3(2-2-0-6)
4(3-2-0-8)

4

PH1110 Vật lý I
PH1120 Vật lý II

3(2-1-1-6)

3

3(2-1-1-6)

3

EM1010 Quản trị học đại cương
IT1110 Tin học đại cương

2(2-0-0-4)

2

Bổ sung toán và khoa học cơ bản
CH1010 Hoá học đại cương

4

3(2-2-0-6)

4(3-1-1-8)

3
3

4

6 TC
3 (2-1-1-6)

3

3 (3-1-0-6)

3

49TC

6

ME2015 Đồ họa kỹ thuật cơ bản

3 (3-1-0-6)

3

CH2000 Nhập môn kỹ thuật hóa học

3 (2-1-1-6)

3

CH3120 Hóa vô cơ

3 (3-1-0-6)

CH3130 Thí nghiệm Hóa vô cơ

1 (0-0-2-2)

1

CH3220 Hóa hữu cơ

4 (4-1-0-8)

4

CH3230 Thí nghiệm Hóa hữu cơ

1 (0-0-2-2)

1

CH3050 Hóa lý 1

2 (2-1-0-4)

2

CH3052 Thí nghiệm Hóa lý 1

1 (0-0-2-2)

1

CH3060 Hóa lý 2

3 (3-1-0-6)

3

CH3062 Thí nghiệm Hóa lý 2

1 (0-0-2-2)

1

CH3330 Hóa phân tích

2 (2-1-0-4)

CH3340 Thí nghiệm Hóa phân tích

2 (0-0-4-4)

CH3323 Phương pháp Phân tích bằng công cụ

2(2-1-0-4)

2

CH3324 Thực hành phân tích bằng công cụ

1(0-0-2-2)

1

MI3180
II

Xác suất thống kê và Quy hoạch thực
nghiệm
Cơ sở và cốt lõi ngành

CH3400

Quá trình & thiết bị CN hóa học 1
(Các QT thủy lực và thủy cơ)

3 (3-1-0-6)

CH3412

Quá trình & thiết bị CN hóa học 2
(các QT Nhiệt)

2 (2-1-0-4)

CH3420

Quá trình & thiết bị CN hóa học 3
(các QT chuyển khối)

3 (3-1-0-6)

11 15 12

3

2
2

3
2
3

5

12
CH3480 Thí nghiệm QTTB 1

1 (0-0-2-2)

CH3490 Thí nghiệm QTTB 2

1 (0-0-2-2)

CH3440 Đồ án QTTB

2 (0-0-4-4)

CH3454 Phương pháp số trong CNHH

2 (2-0-1-4)

CH3452 Mô phỏng trong CNHH

3 (2-0-2-6)

CH3456 Cơ khí ứng dụng

3 (3-1-0-6)

III

Thực tập kỹ thuật
(thực hiện 4 tuần từ trình độ năm thứ 3)

2TC

IV

Tự chọn tự do

10TC

EE2010 Kỹ thuật điện

3 (3-1-0-6)

EE2012 Kỹ thuật điện

2 (2-1-0-4)

HE2010 Kỹ thuật nhiệt

3 (3-1-0-6)

ET2010 Kỹ thuật điện tử

3 (3-1-0-6)

CH3470 Kỹ thuật hóa học đại cương

3 (3-1-0-6)

CH4850 Hóa học phức chất

2 (2-0-0-4)

CH3800 Xây dựng công nghiệp

2 (2-1-0-4)

BF4810 CN SH đại cương

2 (2-1-0-4)

EV3301 Kỹ thuật bảo vệ môi trường công nghiệp

2 (2-0-0-4)

EV3305 Môi trường và con người

2 (2-0-0-4)

ME2030 Cơ khí đại cương

2 (2-1-0-4)

MSE3011 Vật liệu học đại cương

1
1
2
2
3
3
2
2

2

4

2

2 (2-1-0-4)

FL3108 Tiếng Anh chuyên ngành CN Hóa - Sinh

2 (2-1-0-4)

FL4110 Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh

2 (3-0-0-4)

V-1
Chuyên ngành CN hữu cơ - hóa dầu
V-1-1
Định hướng chuyên ngành CN
CH4032 Hóa học dầu mỏ và khí

52TC
17TC
2 (2-1-0-4)

10 16 14 12

CH4030 Động học xúc tác

2 (2-1-0-4)

2

CH4042 Thiết bị tổng hợp hữu cơ hóa dầu

2 (2-1-0-4)

2

CH4040 Công nghệ tổng hợp hữu cơ-Hóa dầu

2 (2-1-0-4)

2

CH4036 Công nghệ chế biến dầu

3 (3-1-0-6)

CH4038 Công nghệ chế biến khí

2 (2-1-0-4)

CH4034 Sản phẩm dầu mỏ

2 (2-0-0-4)

2

CH4026 Đồ án chuyên ngành

2 (0-0-4-4)

2

Bổ sung chuyên ngành KS
Nhiên liệu sạch
Công nghệ tổng hợp hợp chất trung gian
Nhiên liệu rắn
Hóa học và sản phẩm dầu
Công nghệ chế biến dầu và khí
Thí nghiệm chuyên ngành
Đồ án chuyên ngành kỹ sư Hóa dầu
Tự chọn
(Chọn 8 TC từ gói tự chọn A)
CH5800 Thực tập cuối khóa

15TC
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
3 (0-0-6-6)
2 (0-0-4-4)
8TC

V-1-2
CH5200
CH5201
CH5202
CH5203
CH5204
CH5205
CH5206
V-1-3

CH5900 Đồ án tốt nghiệp
Cộng khối lượng toàn khoá

2

3
2

2
2
2
2
2
3
2
8

3 TC

3

9 TC

9
16 17 18 16 17 16 19 16 14 12

161 TC

13
V-2

Chuyên ngành Công nghệ Polyme –
Composit

53 TC

11 16 14 12

Định hướng chuyên ngành CN
CH4090 Hóa lý polyme cơ sở

17TC
2(2-0-0-4)

2

CH4092 Hóa học polyme cơ sở

3(3-0-1-6)

3

CH4094 Hóa học các chất tạo màng và sơn

2(2-0-0-4)

2

CH4096 Công nghệ cao su

2(2-0-0-4)

2

CH4098 Công nghệ chất dẻo

2(2-0-0-4)

2

CH4100 Công nghệ vật liệu polyme - compozit

2(2-0-0-4)

2

2(2-0-0-4)

2

2(0-0-4-4)

2

V-2-1

CH4074

Môi trường trong gia công vật liệu
polyme và compozit

CH4084 Đồ án chuyên ngành
V-2-2

Bổ sung chuyên ngành KS

16TC

CH5250 Hóa lý polyme nâng cao

2(2-0-1-4)

2

CH5251 Hóa học polyme nâng cao

2(2-0-1-4)

2

CH5252 Kỹ thuật vật liệu sơn

2(2-0-1-4)

2

CH5253 Kỹ thuật vật liệu cao su

2(2-0-1-4)

2

CH5254 Kỹ thuật vật liệu chất dẻo

2(2-0-0-4)

2

CH5255 Kỹ thuật vật liệu polyme compozit

2(2-0-1-4)

2

CH5256 Máy và thiết bị gia công polyme

2(2-0-0-4)

2

CH5257 Đồ án chuyên ngành kỹ sư Polyme
V-2-3
Tự chọn (chọn 8TC từ gói tự chọn A)
CH5801 Thực tập cuối khóa

2(0-0-4-4)
8TC
3 TC

2
8
3

CH5901 Đồ án tốt nghiệp
Cộng khối lượng toàn khoá
V-3
Chuyên ngành Công nghệ điện hóa
và bảo vệ kim loại
V-3-1
Định hướng chuyên ngành CN
CH4150 Điện hóa lí thuyết

17 TC
4 (3-1-1-8)

4

CH4152 Công nghệ mạ

3 (2-1-1-6)

3

CH4154 Ăn mòn và bảo vệ kim loại

3 (2-1-1-6)

3

CH4156 Điện phân thoát kim loại

2 (2-1-0-4)

2

CH4158 Nguồn điện hóa học

3 (2-1-1-6)

3

CH4146 Đồ án chuyên ngành

2 (0-0-4-4)

2

V-3-2
Bổ sung chuyên ngành KS
CH5300 Điện hóa bề mặt
CH5301 Thiết bị điện hóa và phương pháp thiết
kế
CH5302 Điện phân không thoát kim loại
CH5303 Tổng hợp điện hóa hữu cơ
CH5304 Thí nghiệm chuyên ngành
CH5305 Đồ án chuyên ngành kỹ sư điện hóa
V-3-3
Tự chọn (chọn 8TC từ gói các học
phần B)
CH5802 Thực tập cuối khóa

15TC
2 (2-1-0-4)
4 (4-1-0-8)

2

CH5902 Đồ án tốt nghiệp
Cộng khối lượng toàn khoá

9 TC
162TC
52 TC

2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
3 (0-0-6-6)
2 (0-0-4-4)
8TC

9
16 17 18 16 17 16 20 16 14 12
10 17 13 12

4

4

2
2
3
2
4

3 TC

3

9 TC

9
16 17 18 16 17 16 19 17 13 12

161 TC

14
V-4
V-4-1

Chuyên ngành Công nghệ vật liệu
silicat
Định hướng chuyên ngành CN

53 TC

2

17 20 14

17 TC

CH4210 Hoá lý Silicat 1

4 (4-0-1-8)

4

CH4212 Thiết bị công nghiệp Silicat 1

4 (4-1-0-8)

4

CH4214 Lò công nghiệp Silicat 1

3 (3-1-0-6)

3

CH4195 Khoáng vật học Silicat

2 (2-0-0-4)

2

CH4193 Thí nghiệm cơ sở chuyên ngành Silicat

2 (0-0-4-4)

2

CH4208 Đồ án chuyên ngành

2 (0-0-4-4)

2

V-4-2

Bổ sung chuyên ngành KS

18 TC

CH5352 Công nghệ các chất kết dính vô cơ

3 (3-1-0-6)

3

CH5353 Công nghệ gốm sứ

3 (3-1-0-6)

3

CH5354 Công nghệ thủy tinh

3 (3-1-0-6)

3

CH5355 Công nghệ vật liệu chịu lửa

3 (3-1-0-6)

3

CH5356 Thí nghiệm chuyên ngành Silicat 1

2 (0-0-4-4)

2

CH5357 Thí nghiệm chuyên ngành Silicat 2

2 (0-0-4-4)

2

CH5358 Đồ án chuyên ngành kỹ sư Silicat

2 (0-0-4-4)

V-4-3

Tự chọn (Chọn 6TC từ gói tự chọn B)

6 TC

2
2

4

CH5803 Thực tập cuối khóa

3 TC

3

CH5903 Đồ án tốt nghiệp

9 TC

9

Cộng khối lượng toàn khoá
V-5
V-5-1

162TC

Chuyên ngành Công nghệ các chất
vô cơ

53 TC

Định hướng chuyên ngành CN

17TC

16 17 18 16 17 16 11 17 20 14
10 15 16 12

CH4251 Công nghệ muối khoáng

2(2-1-0-4)

2

CH4272 Kỹ thuật tách và làm sạch

2(2-1-0-4)

2

CH4274 Động học và thiết bị phản ứng

2(2-1-0-4)

2

CH4278 Hóa vô cơ công nghiệp

2(2-1-0-4)

2

CH4242 Nhiệt động kĩ thuật hóa học

2(2-1-0-4)

2

CH4257 Chế biến khoáng sản

2(2-1-0-4)

2

CH4276 Vật liệu vô cơ

2(2-1-0-4)

2

CH4266 Thí nghiệm chuyên ngành 1

2(0-0-4-4)

2

CH4280 Đồ án chuyên ngành

1 (0-0-2-2)

1

V-5-2

Bổ sung chuyên ngành KS

16TC

CH5408 Công nghệ phân bón

2 (2-1-0-4)

2

CH5400 Công nghệ các chất Ni tơ

2 (2-1-0-4)

2

CH5409 Công nghệ sô đa và các chất kiềm

2 (2-1-0-4)

2

CH5410 Công nghệ axit sunfuric

2 (2-1-0-4)

2

CH5411 Xử lí nước

2 (2-1-0-4)

2

CH5401 Chất màu vô cơ công nghiệp

2 (2-1-0-4)

2

CH5402 Thí nghiệm chuyên ngành 2

2 (0-0-4-4)

2

CH5403 Đồ án chuyên ngành kỹ sư CNVC

2 (0-0-4-4)

2

V-5-3

Tự chọn (Chọn 8 TC từ gói tự chọn B)

8TC

8

CH5804 Thực tập cuối khoá

3

3

CH5904 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

9

9

Cộng khối lượng toàn khoá

162TC

16 17 18 16 17 16 19 15 16 12

15
V-6
V-6-1

Chuyên ngành Công nghệ Hóa lý

53 TC

Định hướng chuyên ngành CN

17 TC

CH4330 Quá trình điện hóa
CH4332

Các phương pháp vật lý và hóa lý
nghiên cứu cấu tạo chất

2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)

10 13 18 12
2
2

CH4328 Các phương pháp xử lý nước thải

2 (2-1-0-4)

CH4336 Xúc tác phức và ứng dụng

2 (2-1-0-4)

2

CH4338 Hóa học các chất hoạt động bề mặt

2 (2-1-0-4)

2

CH4313 Hóa học vật liệu tiên tiến

2 (2-1-0-4)

2

CH4340 Ứng dụng tin học trong hóa học

2 (2-1-0-4)

2

CH4324 Đồ án chuyên ngành

3 (0-0-6-6)

3

V-6-2

Bổ sung chuyên ngành KS

2

16 TC

CH5450 Hóa học chất rắn

3(3-0-0-6)

3

CH5451 Kỹ thuật xúc tác

3(3-0-0-6)

3

CH5452 Hóa lý các hiện tượng bề mặt

3(3-0-0-6)

3

CH5455 Quy hoạch TN và lý thuyết tối ưu

2 (2-1-0-4)

2

CH5453 Điện hóa ứng dụng

3 (3-0-0-6)

3

CH5454 Động hóa học và xúc tác

2 (2-0-0-4)

2

8 TC

8

V-6-3

Tự chọn (Chọn 8 TC từ gói tự chọn B)

CH5805 Thực tập cuối khóa

3 TC

3

CH5905 Đồ án tốt nghiệp

9 TC

9

Cộng khối lượng toàn khoá
V-7
V-7-1

162 TC

Chuyên ngành Quá trình và Thiết bị
CN Hóa học

52 TC

Định hướng chuyên ngành CN

17 TC

16 17 18 16 17 16 19 13 18 12
10 16 14 12

CH4392 Thí nghiệm chuyên ngành

2 (0-0-4-4)

2

CH4362 Kỹ thuật hóa học đại cương

3 (3-1-0-6)

3

CH4394 Phương pháp tối ưu trong CNHH

2 (2-1-0-4)

CH4396 Kỹ thuật phản ứng

3 (3-1-0-6)

CH4390 Đồ án chuyên ngành

2 (0-0-4-4)

ME4911 CAD 2D và vẽ tách

2 (2-1-0-4)

EE3559 Điều khiển quá trình

3 (3-0-1-6)

2
3
2
2
3

Bổ sung chuyên ngành KS

15 TC

CH5503 Kỹ thuật công trình trong CN Hóa học

2 (2-1-0-4)

CH5504 Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử

2 (2-1-0-4)

CH5505 Kỹ thuật hệ thống

2 (2-1-0-4)

2

CH5506 Mô hình điều khiển

2 (2-1-0-4)

2

CH5507 Công nghệ màng

3 (3-1-0-6)

CH5500 Thiết kế cơ khí cho thiết bị hóa chất

2 (2-1-0-4)

2

CH5501 Đồ án 3

2 (0-0-4-4)

2

V-7-2

V-7-3

Tự chọn (chọn 8TC từ gói tự chọn C)

8 TC

2
2

3

4

4

CH5806 Thực tập cuối khóa

3 TC

3

CH5906 Đồ án tốt nghiệp

9 TC

9

V-8

Cộng khối lượng toàn khoá
Chuyên ngành Công nghệ Xenluloza

161 TC
53 TC

16 17 18 16 17 16 19 16 14 12
10 18 13 12
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và Giấy
Định hướng chuyên ngành CN
Hóa học gỗ
Hóa học xenluloza
Công nghệ sản xuất bột giấy
Công nghệ sản xuất giấy
Thí nghiệm chuyên ngành
Thiết bị sản xuất bột giấy và giấy
Đồ án môn học chuyên ngành
Bố sung chuyên ngành KS
Hóa học và hóa lý polyme
Công nghệ sản xuất bột giấy tái chế
Hóa học phần ướt
Sản xuất bột giấy hiệu suất cao
Tráng phủ giấy
Bảo vệ môi trường trong công nghiệp
giấy
Thí nghiệm công nghệ bột giấy và giấy
Tự chọn (Chọn 8 TC từ gói tự chọn A)
Thực tập cuối khóa
Đồ án tốt nghiệp
Cộng khối lượng toàn khoá
Chuyên ngành Công nghệ Hóa dược
và BVTV

17TC
2 (2-1-0-4)
2 (2-0-0-4)
3 (3-0-0-6)
3 (3-0-0-6)
3 (0-0-6-6)
2 (2-1-0-4)
2 (0-0-4-4)
16TC
2(2-0-0-4)
3 (3-0-1-6)
2(2-1-0-4)
2(2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)

V-9-1
Định hướng chuyên ngành CN
CH4480 Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
CH4482 Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa
CH4484
dược
CH4490 Cơ sở kỹ thuật bào chế
CH4512 Phân tích cấu trúc bằng phổ
CH4486 Hóa học bảo vệ thực vật
CH4510 Hóa dược đại cương
CH4508 Đồ án chuyên ngành
V-9-2
Bổ sung chuyên ngành KS
CH5608 Sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP
CH5609 Hóa học cây thuốc và kỹ thuật chiết xuất
CH5600 Tổng hợp Hóa dược 1
CH5601 Tổng hợp Hóa dược 2
Kỹ thuật tổng hợp các hợp chất có hoạt
CH5610
tính sinh học
CH5602 Tổng hợp hóa BVTV
CH5603 Gia công thuốc BVTV
CH5604 Thí nghiệm chuyên ngành
V-9-3
Tự chọn (Chọn 8 TC từ gói tự chọn A)
CH5808 Thực tập cuối khóa
CH5908 Đồ án tốt nghiệp
Cộng khối lượng toàn khoá
V-10
Chuyên ngành Máy và Thiết bị CN

17TC
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)

V-8-1
CH4450
CH4452
CH4454
CH4456
CH4444
CH4458
CH4446
V-8-2
CH4009
CH5550
CH5557
CH5558
CH5559
CH5560
CH5551
V-8-3
CH5807
CH5907
V-9

2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2

2 (2-1-0-4)

2

3(0-0-6-6)
3
8TC
8
3 TC
3
9 TC
9
162 TC
16 17 18 16 17 16 19 18 13 12
54 TC
10 15 17 12

2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
3 (3-1-0-6)
2 (2-1-0-4)
2 (0-0-4-4)
17 TC
2(2-0-0-4)
2(2-0-0-4)
2(2-1-0-4)
2(2-1-0-4)
2(2-1-0-4)

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

2(2-1-0-4)
2
2(2-0-0-4)
2
3(0-0-6-6)
3
8 TC
4 4
3 TC
3
9 TC
9
163 TC
16 17 18 16 17 16 19 15 17 12
53 TC
13 12 16 12
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V-10-1
ME3211
ME3091
ME3131
ME2012
CH4640
CH4642
CH4628
V-10-2
CH5650
CH5651
CH5652
CH5658
CH5659
CH5653
CH5654
V-10-3
CH5809
CH5909

hóa chất – dầu khí
Định hướng chuyên ngành cử nhân
Nguyên lý máy
Chi tiết máy
Đồ án chi tiết máy
Đồ họa Kỹ thuật 2
Cơ sở tính toán thiết bị hóa chất
Cơ sở tính toán máy hóa chất
Đồ án chuyên ngành
Bổ sung chuyên ngành KS
Kỹ thuật phân riêng 1
Kỹ thuật phân riêng 2
Thiết bị phản ứng
Máy gia công vật liệu rắn
Máy gia công vật liệu dẻo
Thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt
Đồ án 3
Tự chọn (Chọn 8 TC từ gói tự chọn C)
Thực tập cuối khoá
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư
Cộng khối lượng toàn khoá

17TC
2 (2-1-0-4)
2
3 (3-0-1-6)
3
2 (2-0-0-4)
2
3 (3-1-0-6)
3
3 (3-1-0-6)
3
2 (2-1-0-4)
2
2 (0-0-4-4)
2
16TC
2(2-1-0-4)
2
2(2-1-0-4)
2
3(3-1-0-6)
3
2(2-1-0-4)
2
2(2-1-0-4)
2
2(2-1-0-4)
2
3(0-0-6-6)
3
8TC
8
3
3
9
9
162 TC
16 17 18 16 17 16 22 12 16 12

Danh mục gói học phần tự chọn A
CH4031 Phụ gia sản phẩm dầu mỏ

2(2-1-0-4)

CH4046 Thiết bị nhà máy lọc hoá dầu

2(2-1-0-4)

CH4011 Đường ống bể chứa

2(2-1-0-4)

CH4009 Hoá học, hoá lý polyme

2(2-1-0-4)

CH4017 Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành 2(2-1-0-6)
hóa dầu
CH5258 Hoá học polyme phân huỷ sinh học

2(2-0-0-4)

CH5259 Hoá học polyme y sinh

2(2-0-0-4)

CH5260 Hoá học polyme silicon

2(2-0-0-4)

CH5261 Công nghệ hoá học polyme blend

2(2-0-0-4)

CH5552 Nâng cao tính năng in ấn của giấy

2 (2-1-0-4)

CH5555

Điều khiển quá trình sản xuất bột giấy và
2 (2-1-0-4)
giấy

CH4437 Tính chất của giấy và thử nghiệm

2(2-1-0-4)

CH5556 Kỹ thuật sản xuất cactong và bao bì giấy

2(2-1-0-4)

CH4433

Ứng dụng công nghệ sinh học trong
công nghiệp giấy

2(2-1-0-4)

CH5553 Công nghệ sản xuất giấy tissue

2(2-1-0-4)

CH5554 Cơ sở công nghệ chế biến hóa học gỗ

2(2-1-0-4)

CH4425 Công nghệ in đại cương

2(2-0-0-4)

CH5605 Kiểm nghiệm dược phẩm

2(2-0-0-4)

CH5606 Kỹ thuật tách và tinh chế

2(2-0-0-4)

CH5607 Hương liệu và mỹ phẩm

2(2-0-0-4)

CH4042 Thiết bị tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

2(2-1-0-4)

CH3800 Xây dựng công nghiệp
Danh mục gói học phần tự chọn B

2(2-1-0-4)
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CH5306 Gia công xử lí bề mặt kim loại
Ăn mòn và bảo vệ vật liệu trong môi
CH5307
trường khí quyển
CH5308 Vật liệu học điện hóa
CH5309 Kĩ thuật đo điện hóa
CH5310 Điện hóa và xử lí môi trường
Điện hóa học trong hệ điện li không
CH5311
nước
CH3800 Xây dựng công nghiệp
CH4192
CH5359
CH5360

Tin học và tự động hóa trong nhà máy
silicát 1
Tin học và tự động hóa trong nhà máy
silicát 2
Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành
Silicat

2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2(2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)

CH5361 Hoá lý Silicat 2

2 (2-1-0-4)

CH5351 Thiết bị nhà máy silicat 2

2 (2-1-0-4)

CH5362 Lò công nghiệp Silicat 2

2 (2-1-0-4)

CH5363 Vật liệu ceramic tiên tiến

2(2-1-0-4)

CH5364

AutoCAD cho thiết kế xây dựng nhà máy
silicat

2 (0-0-4-4)

CH5404 Công nghệ URAN

2 (2-1-0-4)

CH5405 Hóa học và Công nghệ đất hiếm

2 (2-1-0-4)

CH5406 Hóa học vật liệu nano

2 (2-1-0-4)

CH5407 Màng phủ vô cơ
CH5456 Hóa học chất keo
CH5457 Vật liệu polime dẫn
CH5458 Ứng dụng xúc tác trong công nghệ mới
và bảo vệ môi trường
CH5459 Ứng dụng của các hợp chất phức
CH5460 Vật liệu cho các nguồn năng lượng mới
Danh mục gói học phần tự chọn C
CH4363 Lý thuyết tập hợp hạt

2 (2-1-0-4)

CH4382

Các phương pháp và công nghệ xử lý
phế thải công nghiệp

CH4380 Truyền nhiệt và chuyển khối trong hệ
phức tạp
Thủy lực và phân riêng hệ không đồng
CH4368
nhất bằng phương pháp cơ học
CH5502 Thiết kế hệ thống có kết nối nhiệt
CH5655 Bơm – Quạt – Máy nén
CH5656 Đường ố ng – Bể chứa
CH5657 Thiế t kế lắ p đặt các công trình hóa chất
CH5660 Kỹ thuật An toàn và Môi trường

2(2-0-1-4)
2(2-0-0-4)
2(2-0-0-4)
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)

3 (3-1-0-6)
2 (2-0-1-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
2 (2-1-0-4)
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8

Mô tả tóm tắt nội dung học phần

8.1

Các học phần bắt buộc chung cho chương trình Cử nhân kỹ thuật và Kỹ sư (I-III)

(Xem quyển Chương trình đào tạo 2009 Cử nhân kỹ thuật hóa học)

8.2
8.2.1

Các học phần bắt buộc riêng cho chương trình Kỹ sư (V)
Kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu

CH5200
Nhiên liê ̣u sạch
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: CH3220 (Hóa hữu cơ), CH4032 (Hóa học dầu mỏ và khí)
Mục tiêu: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về nhiên liệu thân thiện môi trường, một
dạng nhiên liệu tái tạo, có thể thay thế nhiên liệu khoáng trong tương lai. Từ các kiến thức thu được trong
quá trình học, sinh viên sẽ am hiểu, nắm vững tính chất hóa học, bản chất của các dạng nhiên liệu sạch và
có kỹ năng cao trong nghề nghiệp, có tác động tích cực trong việc tổng hợp, sử dụng loại nhiên liệu này
Nội dung: Bổ sung kiến thức về nhiên liệu thân thiện môi trường, trong đó chủ yếu là nhiên liệu sinh học
như xăng etanol, biodiesel, sinh khối biomass, nhiên liệu hydro, ngoài ra nhiên liệu khoáng dạng nhũ tương
được biết đến như một loại nhiên liệu sạch, dễ chế tạo và rất có hiệu quả kinh tế.
CH5201
Tổ ng hợp hợp chấ t trung gian
2 (2-1-0-4)
Học phần tiên quyết: CH4040 (Công nghệ tổng hợp hữu cơ – hóa dầu)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên liệu, hoá học và công nghệ các quá
trình tổng hợp các hợ p chấ t trung gian đi từ nguồn nguyên liệu dầu mỏ.
Nội dung: Hoá học và công nghệ các quá trình oxy hoá, hydro hoá, dehydro hoá, alkyl hoá, hydroformyl hóa,
cacbonyl hóa, sunfo hoá, nitro hoá, hydrat hóa-dehydrat hóa, este hóa, thủy phân, …, sản xuất monome
phục vụ cho tổng hợp hữu cơ chuyên ngành (hóa chất, dược phẩm, chất tẩy rửa và hoạt động bề mặt, các
chất bảo vệ và kích thích sinh trưởng thực vật, chất màu, chất nổ, polyme, phụ gia xăng dầu, …).
CH5202
Nhiên liê ̣u rắ n
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cơ sở hoá học của nhiên liệu rắ n cũng như công
nghệ sử dụng và chuyể n hóa nhiên liệu rắ n.
Nội dung: Tổ ng quan nhiên liệu rắ n ( than, sinh khố i) của Việt Nam và tình hình sử dụng cho các ngành
công nghiệp; Thành phầ n hóa học của nhiên liệu rắ n; Các phương pháp đánh giá chấ t lượ ng của nhiên liệu
rắ n; Công nghệ sử dụng nhiên liệu rắ n để sản xuấ t điện năng và nhiệt năng; Công nghệ khí hóa để sản xuấ t
khí tổ ng hợ p; Công nghệ nhiệt phân
CH5203
Hóa học và sản phẩ m dầ u
2 (2-1-0-4)
Học phần tiên quyết: CH4032 (Hóa học dầu mỏ và khí)
Học phần song hành: CH4034 (Sản phẩm dầu mỏ)
Mục tiêu: Bổ sung kiến thức về hóa học và sản phẩm dầu mỏ cho sinh viên cử nhân chuyển hệ ngành công
nghệ hữu cơ-hóa dầu. Từ các kiến thức đó, người học có tầm hiểu biết sâu rộng, có kỹ năng cao trong nghề
nghiệp và có tác động tích cực về lĩnh vực chuyên môn này
Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bản chất hóa học của các quá trình chế biến dầu
trong các nhà máy lọc hóa dầu hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm dầu có chất lượng cao. Ngoài ra, cũng bổ
sung các tính chất hóa lý cơ bản của các sản phẩm dầu như xăng máy bay, nhiên liệu phản lực, dầu mỡ
nhờn, bitum và một số phụ gia phổ biến dùng cho sản phẩm dầu mỏ
CH5204
Công nghê ̣ chế biế n dầ u và khí
2 (2-1-0-4)
Học phần tiên quyết: Công nghệ chế biến khí (CH4038), Công nghệ chế biến dầu (CH4036)
Mục tiêu: Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
 Trình bày được các ảnh hưởng của thành phần và các tính chất cơ bản của dầu mỏ đến công nghệ
lọc dầu, Mô tả được hoạt động của các công nghệ chính trong khu lọc dầu; Hiểu và trình bày được
nguyên lý vận hành các thiết bị chính; Biết cách thiết lập và tính toán cân bằng vật chất và cân bằng
nhiệt lượng của thiết bị chính trong tính toán sơ bộ công nghệ các phân xưởng chế biến trong lọc dầu.
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 Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng tham gia học thêm về cấu tạo thiết bị và thực hành
điều hành phân xưởng, tham gia khóa học thiết kế và kiểm tra giám sát thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết
bị trong nhà máy.
Nội dung: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về ảnh hưởng của thành phần và các tính chất cơ bản của dầu
mỏ đến công nghệ lọc dầu, hoạt động của các công nghệ chính trong khu lọc dầu, nguyên lý vận hành các
thiết bị chính, thiết lập và tính toán cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt lượng của thiết bị chính trong tính
toán sơ bộ công nghệ các phân xưởng chế biến trong lọc dầu.
CH5205
Thí nghiê ̣m chuyên ngành
3 (0-0-6-6)
Học phần song hành: CH4034 (Sản phẩm dầu mỏ)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dụng cụ, hóa chất, thiết bị sử dụng trong phân
tích, đánh giá, nghiên cứu phản ứng trong lĩnh vực công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu. Đồng thời sinh
viên có thể thao tác làm việc trực tiếp trên các thiết bị dụng cụ chuyên ngành.
Nội dung: Các bài thí nghiệm về phân tích đánh giá nghiên cứu phản ứng trong lĩnh vực công nghệ tổng
hợp hữu cơ - hóa dầu.
CH5206
Đồ án chuyên ngành kỹ sư hóa dầu
2 (0-0-4-4)
Học phần tiên quyết:
CH4038 (Công nghệ chế biến khí), CH4036 (Công nghệ chế biến dầu)
Mục tiêu: Học phần nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã học trong toàn bộ chương trình đào
tạo. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng thiết lập, giải quyết vấn đề, tính toán và trình
bày một chủ đề liên quan đến chuyên ngành công nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầu, có khả năng tìm kiếm và
tập hợp tài liệu, biết cách trình bày một đề tài, cũng như khả năng làm việc độc lập khi giải quyết một vấn đề
chuyên môn.
Nội dung: Nghiên cứu: Một vấn đề hoặc một yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với các lĩnh vực chuyên ngành công
nghệ hữu cơ hóa dầu. Thiết kế: Phân xưởng, nhà máy sản xuất thuộc chuyên ngành tổng hợp hữu cơ hóa
dầu.
CH5800
Thực tập cuối khóa
3(0-0-6-6)
Học phần tiên quyết: CH4038 (Công nghệ chế biến khí), CH4036 (Công nghệ chế biến dầu); CH4040 (Công
nghệ tổng hợp hữu cơ – hóa dầu)
Mục tiêu: Cung cấ p cho sinh viên các kiế n thức thự c tế về các công nghệ, thiế t bi,̣ tự động hóa, tự động điề u
khiể n, phương pháp kiể m tra đánh giá chấ t lượ ng sản phẩ m, an toàn lao động…
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: Hiểu được nguyên tắc vận hành một nhà
máy/công nghệ sản xuất trong ngành lọc – hóa dầu; Nắm được nguyên tắc hoạt động của các quá trình điểu
khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng trong nhà máy; Hiểu được nguyên tắc hoạt động của các thiết bị;Nắm
được nguyên nhân và cách khắc phục sự cố trong nhà máy; Hiểu được phương pháp kiể m tra đánh giá chấ t
lượ ng sản phẩ m, Vận dụng được các quy tắc an toàn lao động…
Nội dung: Tim
̣ về an toàn lao động và kỷ luật lao động trong nhà máy, an toàn phòng
̀ hiể u các quy đinh
chố ng cháy nổ . Tìm hiểu về nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy; Tim
̀ hiể u dây chuyề n công nghệ, các
chế độ công nghệ tố i ưu, xúc tác, năng suấ t, các sản phẩ m chin
h…
của
các phân xưởng trong nhà máy.;
́
Tim
̀ hiể u tự động hóa, tự động điề u khiể n quá trình công nghệ; Tìm hiể u cấ u tạo và chức năng của các thiế t
bi;Ti
̣ m
̀ hiể u phương pháp kiể m tra, đánh giá chấ t lượ ng sản phẩ m theo tiêu chuẩ n ASTM và TCVN; Các biện
pháp xử lý khi có sự cố ; Các thiế t bi ̣ phụ trợ .
8.2.2

Kỹ sư Công nghệ Polyme – Compozit

CH5250
Hóa lý polyme nâng cao
2 (2-0-1-4)
Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức cơ bản về trạng thái vật lý của polyme, các tính chất vật lý cơ bản nhằm
phục vụ việc gia công, chế tạo và ứng dụng vật liệu polyme.
Nội dung: Các khái niệm về các trạng thái vật lý cơ bản của polyme vô định hình, tinh thể và dung dịch
polyme, các tính chất sử dụng chủ yếu của vật liệu polyme
CH5251
Hóa học polyme nâng cao
2 (2-0-1-4)
Học phần học trước: CH 4092 (Hóa học polyme cơ sở), CH 4090 (Hóa lý polyme cơ sở)
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Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về các phản ứng tạo thành polyme nhằm phục vụ cho
việc nghiên cứu tổng hợp, chế tạo, biến tính polyme và các biện pháp phòng chống lão hóa.
Nội dung: Những khái niệm cơ bản trong hoá học polyme, các phương pháp tổng hợp: trùng hợp gốc, trùng
hợp ion; trùng ngưng và biến đổi hóa học polyme và phòng chống lão hóa polyme.
CH5252
Kỹ thuật vật liệu sơn 2 (2-0-1-4)
Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức cơ bản về các phản ứng và biến đổi hóa học của các chất tạo mạng nhằm
phục vụ cho môn học kỹ thuật sơn và chất tạo màng sau này.
Nội dung: Giới thiệu chung về sơn, các chất tạo màng chủ yếu trong công nghiệp sơn, bột mầu, dung môi
và chất phụ gia. Các phương pháp chuẩn bị bề mặt vật thể cần sơn và các phương pháp sơn. Các phương
pháp chủ yếu kiểm tra tính chất sơn.
CH5253
Kỹ thuật vật liệu cao su
2 (2-0-1-4)
Học phần học trước: CH4090 (Hóa lý polymer cơ sở), CH4092 (Hóa học polymer cơ sở)
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được các kiến thức nâng cao về vật liệu cao su, bao gồm cao su tự nhiên, cao
su blend ,công dụng của các chất độn và lão hóa cao su.
Nội dung: Cao su tự nhiên và tính chất của nó; Các cao su blend và tương tác của chất độn với cao su; quá
trình lão hóa cao su
CH5254
Kỹ thuật vật liệu chất dẻo
2 (2-0-0-4)
Học phần tiên quyết: CH4092 (Hóa học polyme cơ sở), CH4090 (Hóa lý polyme cơ sở)
Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức cơ bản về chất dẻo, các phương pháp gia công chủ yếu nhằm phục vụ
môn học kỹ thuật gia công chất dẻo sau này.
Nội dung: Nguyên liệu và các phương pháp sản xuất polyme nói chung; các phương pháp gia công và thiết
bị gia công nhựa nhiệt dẻo.
CH5255
Kỹ thuật vật liệu polyme compozit
2 (2-0-1-4)
Học phần học trước: CH4090 (Hóa lý polyme cơ sở), CH4092 (Hóa học polyme cơ sở)
Mục tiêu:Giúp cho sinh viên:Có khái niệm về vật liệu polyme – nanocompozit. Thấy rõ được vai trò, tác dụng
mạnh mẽ của chất gia cường kích cỡ nano đối với vật liệu polyme-nanocompozit. Định hướng và chọn được
các phương án hợp lý trong quá trình nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme-nanocompozit.
Nội dung: Kiến thức về các dạng chất gia cường kích cỡ nano. Các phương pháp gia công vật liệu polymenanocompozit. Cách thức biến tính bề mặt chất gia cường kích cỡ nano.Các tính chất vượt trội của vật liệu
polyme compozit với chất gia cường kích cỡ nano.
CH5256
Máy và thiết bị gia công polyme
2 (2-0-0-4)
Học phần tiên quyết: CH4092 (Hóa học polyme cơ sở), CH4090 (Hóa lý polyme cơ sở)
Mục tiêu: Cung cấp các khái niệm cơ bản về các vấn đề môi trường nảy sinh trong quá trình gia công, chế
biến chất dẻo và các hướng dự phòng, khắc phục.
Nội dung: Các tác nhân ảnh hưởng đến môi trường trong công nghiệp gia công vật liệu polyme và compozit.
Phương pháp xử lý phế thải và các công nghệ cụ thể .
CH5257
Đồ án chuyên ngành kỹ sư polyme
2 (0-0-4-4)
Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng thiết lập, giải quyết vấn đề, tính toán và trình bày
một chủ đề liên quan đến chuyên ngành công nghệ vật liệu polyme và compozit. Cung cấp cho sinh viên khả
năng tra và tập hợp tài liệu, cách trình bày một đề tài, cũng như khả năng làm việc độc lập khi giải quyết một
vấn đề chuyên môn.
Nội dung: Nghiên cứu: Một vấn đề hoặc một yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với các lĩnh vực chuyên ngành công
nghệ vật liệu polyme và compozit. Thiết kế: Phân xưởng, nhà máy sản xuất thuộc chuyên ngành vật liệu
polyme và compozit.
CH5801
Thực tập cuối khóa
3 (0-0-6-6)
Mục tiêu: Sinh viên được củng cố các kiến thức đã được học trên lớp, tìm hiểu công nghệ và quy trình sản
xuất trong lĩnh vực polyme (chất dẻo, cao su, sơn, keo dán, vật liệu compozit…), thu thập các số liệu thực tế
sản xuất, từ đó nắm bắt được tiến trình sản xuất các sản phẩm của ngành polyme.
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Nội dung: Nội dung của chương trình bao gồm: tìm hiểu tổng quan chung về đơn vị sản xuất, tìm hiểu về
quy trình sản xuất sản phẩm polymer, thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất. Sinh viên cũng tìm hiểu về cơ cấu
tổ chức nhà máy, xí nghiệp và cả về vấn đề kinh tế công nghiệp..
8.2.3

Kỹ sư Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại

CH5300
Điện hoá bề mặt
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước:
CH4150 (Điện hóa lý thuyết)
Mục tiêu:
SV có kiến thức cơ sở về các hiện tượng điện hóa bề mặt làm nền tảng cho các môn học chuyên
ngành sâu hơn.
Nội dung:
Các phương pháp nghiên cứu hiện tượng điện hóa bề mặt. Hình thành và phát triển pha mới dưới tác
dụng điện trường. Các hiện tượng điện hóa lien quan đến hấp phụ. Các hiện tượng điện hóa liên quan đến
màng Oxit kim loại.
CH5301
Thiết bị điện hóa và phương pháp thiết kế
4(4-1-0-8)
Học phần học trước: CH4150 (Điện hóa lý thuyết)
Mục tiêu:
 Nhằm trang bị cho SV có kiến thức cơ sở về các thiết bị chính, về quá trình và công nghệ điện phân,
mạ điện, nguồn điện hoá học và chống ăn mòn kim loại.
 Đào tạo cho sinh viên có kiến thức về tính toán, thiết kế phân xưởng sản xuất điện hoá. Điều khiển tự
động trong nhà máy sản xuất điện hoá.
Nội dung:
Cấu tạo thiết bị chính, cách tính toán, lựa chọn, thiết kế thiết bị. Tính toán, thiết kế nhà xưởng điện
phân, mạ điện, nguồn điện hoá học, chống ăn mòn kim loại. Tính toán quá trình trong thiết bị điện hóa.
Nguyên lý cấu tạo các hệ điều khiển tự động trong nhà máy sản xuất điện hoá.
CH5302
Điện phân không thoát kim loại
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: CH4150 (Điện hóa lý thuyết)
Mục tiêu:
SV có kiến thức cơ sở về công nghệ, thiết bị điện phân Xút - Clo, các hợp chất chứa Oxy, các hợp
chất chứa S.
Nội dung:
Quá trình công nghệ, thiết bị, các đặc điểm điện hóa quá trình điện phân Xút - Clo (catốt rắn, catốt thủy
ngân). Quá trình công nghệ, điện phân các hợp chất chứa O và S. Tính toán các thông số quá trình, cân
bằng vật chất, điện năng phục vụ cho quá trình điện phân.
CH5303
Tổng hợp điện hoá hữu cơ
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước:
CH4150 (Điện hóa lý thuyết)
Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được phương pháp tổng hợp điện hoá chất hữu cơ, hiểu cơ chế của phản ứng
điện cực đối với các hợp chất hữu cơ.
Nội dung:
Các khái niệm và hiện tượng cơ bản trong điện hoá các chất hữu cơ. Điện cực, dung môi. Các quá trình
oxy hoá, khử.Các loại phản ứng trong điện hoá các chất hữu cơ. Cơ chế phản ứng. Polyme dẫn điện.
CH5304
Thí nghiệm chuyên ngành
3 (0-0-6-6)
Học phần học trước: CH4150 (Điện hóa lý thuyết), CH4154 (Ăn mòn và bảo vệ kim loại)
Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên phương pháp tẩy rửa dụng cụ thí nghiệm, cách pha chế dung dịch, cách lắp
đặt thiết bị, cách sử dụng thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. Hướng dẫn làm thí nghiệm, cách xử lý, tính toán,
nhận xét và báo cáo kết quả thí nghiệm.
Nội dung:
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Bao gồm tất cả các bài thí nghiệm điện hoá & bảo vệ kim loại: đo đạc điên hoá, mạ điện, mạ hoá
học, điện phân thoát kim loại và không thoát kim loại. Khảo sát ăc qui, pin. Gia công điện hoá, oxy hoá điện
hoá. Ăn mòn kim loại.
CH5305
Đồ án chuyên ngành kỹ sư điện hóa
2 (0-0-4-4)
Học phần học trước: CH5301 (Thiết bị điện hóa và phương pháp thiết kế)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, tổng hợp vận dụng các kiến thức đã được học trong
chuyên ngành Công nghệ Điện hóa & BVKL để cách nghiên cứu và thiết kế dây truyền sản xuất về các lĩnh
vực khác nhau: Công nghệ mạ điện, Điện phân thoát kim loại, Điện phân không thoát kim loại, Tổng hợp
điện hóa hữu cơ, Ăn mòn và bảo vệ kim loại.
Nội dung:
- Nghiên cứu: Một vấn đề hoặc một yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với các lĩnh vực chuyên ngành điện
hóa như đã nêu trên
- Thiết kế: Phân xưởng, nhà máy sản xuất thuộc chuyên ngành điện hóa
CH5802
Thực tập cuối khóa
3 (0-0-6-6)
Học phần học trước: CH5301 (Thiết bị điện hóa và phương pháp thiết kế)
Mục tiêu: Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã được học từ các học phần của chuyên ngành Công
nghệ Điện hóa & BVKL để nghiên cứu một phân xưởng sản xuất thuộc các lĩnh vực: Công nghệ mạ điện,
Điện phân thoát kim loại, Điện phân không thoát kim loại, Tổng hợp điện hóa hữu cơ, Nguồn điện hóa học,
Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Nội dung: Tìm hiểu, thực hành trên một dây chuyền sản xuất của Phân xưởng, nhà máy sản xuất thuộc
chuyên ngành Điện hóa và bảo vệ kim loại
8.2.4

Kỹ sư Công nghệ vật liệu silicat

CH5352
Công nghệ các chất kết dính vô cơ
3 (3-1-0-6)
Học phần học trước: CH4210 (Hóa lý silicat 1), CH4212 (Thiết bị công nghiệp silicat 1),
Mục tiêu: Nắm vững những nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia và yêu cầu kỹ thuật của chúng phục vụ cho
công nghệ sản xuất ximăng Việt Nam. Nắm các đặc trưng của ximăng Pooclăng và các xi măng khác theo
tiêu chuẩn Việt Nam. Nắm quá trình hoá học và công nghệ sản xuất ximăng Pooclăng hiện đại, trên cơ sở đó
sản xuất được nhiều loại ximăng Pooclăng.
Nội dung: chương trình gồm phần giới thiệu các chất kết dính vô cơ nói chung và xi măng Pooclăng nói
riêng. Giới thiệu các quá trình hoá học và công nghệ để chế tạo, kiểm tra, giám sát các chất kết dính vô cơ
và xi măng Pooclăng.
CH5353
Công nghê ̣ gố m sứ
3(3-1-0-6)
Học phần học trước: CH4210 (Hóa lý silicat 1), CH4212 (Thiết bị công nghiệp silicat 1), CH4214 (Lò công
nghiệp silicat 1), CH4195 (Khoáng vật học silicat)
Mục tiêu: Nhằm giúp cho sinh viên nắm vững các khâu trong công nghệ sản xuất gốm sứ, trên cơ sở đó
sinh viên có những ý tưởng tốt để nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm tòi sản phẩm mới cũng như cải tiến
công nghệ.
Nội dung: Chương trình giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong công nghệ gốm sứ, bao gồm từ việc chọn
nguyên liệu đến cácc khâu sản xuất như gia công nguyên liệu và phối liệu, tạo hình, sấy, nung, trang trí sản
phẩm cũng như đề cập đến công nghệ sản xuất một số sản phẩm gốm sứ cụ thể; thông qua vấn đề lý thuyết,
thí nghiệm và thực tập tại các cơ sở sản xuất sinh viên cần có những suy nghĩ và đề xuất mới để hoàn thiện
chất lượng sản phẩm và tìm tòi các sản phẩm mới
CH5354
Công nghê ̣ thủy tinh
3(3-1-0-6)
Học phần học trước: Hóa lý silicat 1 (CH4210), Thiết bị công nghiệp silicat 1 (CH4212), Lò công nghiệp silicat
1 (CH4214), Khoáng vật học silicat (CH4195)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên chuyên ngành công nghệ vật liệu silicat những kiến thức thiết yếu về bản
chất vật liệu thuỷ tinh (cấu trúc, tính chất, và mối quan hệ cấu trúc - tính chất) và khả năng ứng dụng của
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chúng, về nguyên tắc công nghệ sản xuất thuỷ tinh và những cơ chế hoá lý xảy ra trong các giai đoạn công
nghệ.
Nội dung: Hoá học thuỷ tinh (các hệ thành phần hoá học, cấu trúc, tính chất, mối quan hệ cấu trúc - tính
chất), công nghệ thuỷ tinh và kỹ thuật sản xuất các loại thuỷ tinh công nghiệp chủ yếu.
CH5355
Công nghê ̣ vâ ̣t liê ̣u chiụ lửa
3(3-1-0-6)
Học phần học trước: Hóa lý silicat 1 (CH4210), Thiết bị công nghiệp silicat 1 (CH4212), Lò công nghiệp
silicat 1 (CH4214), Khoáng vật học silicat (CH4195)
Mục tiêu: Nắm được cách phân loại, đánh giá các tính chất của vật liệu chịu lửa và gốm kỹ thuật và sử dụng
một cách hợp lý để kéo dài tuổi thọ của vật liệu chịu lửa. Nắm vững nguyên liệu, công nghệ và thiết bị sản
xuất của một số nhóm vật liệu chịu lửa chủ yếu thông dụng trong công nghiệp ceramic nói riêng và công
nghiệp khác nói chung.Biết cách đọc tài liệu tham khảo các nhóm vật liệu chịu lửa khác
Nội dung: Lý thuyết về phân loại, cấu trúc và tính chất các sản phẩm Vật liệu chịu lửa. Kỹ thuật sản xuất
các loại vật liệu chịu lửa thông dụng và đặc biệt.
CH5356
Thí nghiê ̣m chuyên ngành Silicat 1
2(0-0-4-4)
Học phần học trước: CH5352 (Công nghệ các chất kết dính vô cơ), CH5354 (Công nghệ thủy tinh)
Nội dung: Thí nghiệm xác đinh
̣ một số đặc điể m/tính chấ t của gố m sứ và nguyên liệu làm gố m sứ
Thí nghiệm xác đinh
̣ một số đặc điể m/tin
́ h chấ t của vật liệu chiụ lửa và nguyên liệu làm vật liệu chiụ lửa
CH5357
Thí nghiê ̣m chuyên ngành Silicat 2
2(0-0-4-4)
Học phần học trước: CH5353 (Công nghệ gốm sứ), CH5355 (Công nghệ vật liệu chịu lửa)
Mục tiêu: Thí nghiệm thực hành về một số quá trình hoá lý chủ yếu là cơ sở của các quá trình công nghệ
trong công nghiệp sản xuất vật liệu silicat.
Nội dung: Thí nghiệm xác đinh
̣ một số đặc điể m/tính chấ t của xi măng và nguyên liệu làm xi măng
Thí nghiệm xác đinh
̣ một số đặc điể m/tin
́ h chấ t của thủy tinh
CH5358
Đồ án chuyên ngành kỹ sư Silicat
2 (0-0-4-4)
Học phần học trước: CH4210 (Hóa lý silicat 1), CH4212 (Thiết bị công nghiệp silicat 1),
CH4214 (Lò công nghiệp silicat 1), CH4195 (Khoáng vật học silicat), CH5352 (Công nghệ các chất kết dính
vô cơ), CH5353 (Công nghệ gốm sứ), CH5354 (Công nghệ thủy tinh), CH5355 (Công nghệ vật liệu chịu lửa)
Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng thiết lập, giải quyết vấn đề, tính toán và trình bày
một chủ đề liên quan đến chuyên ngành công nghệ vật liệu silicat. Cung cấp cho sinh viên khả năng tìm kiếm
và tập hợp tài liệu, cách trình bày một đề tài, cũng như khả năng làm việc độc lập khi giải quyết một vấn đề
chuyên môn.
Nội dung: Nghiên cứu: Một vấn đề hoặc một yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với các lĩnh vực chuyên ngành công
nghệ vật liệu silicat. Thiết kế: Phân xưởng, nhà máy sản xuất thuộc chuyên ngành vật liệu silicat.
Đã học các môn Hóa lý silicat 1, Thiết bị nhà máy silicat 1, Lò silicat 1, Khoáng vật học silicat, Công
nghệ các chất kết dính vô cơ, công nghệ gốm sứ, công nghệ vật liệu chịu lửa, công nghệ thủy tinh.
CH5803
Thực tập cuối khóa
3 (0-0-6-6)
Học phần học trước: CH4210 (Hóa lý silicat 1), CH4212 (Thiết bị công nghiệp silicat 1), CH4214 (Lò công
nghiệp silicat 1), CH4195 (Khoáng vật học silicat), CH5352 (Công nghệ các chất kết dính vô cơ), CH5353
(Công nghệ gốm sứ), CH5354 (Công nghệ thủy tinh), CH5355 (Công nghệ vật liệu chịu lửa)
Mục tiêu:Giúp sinh viên nắm được dây chuyền công nghệ và các thông số công nghệ của quá trình sản xuất
các sản phẩm: Xi măng, thủy tinh, vật liệu chịu lửa, gốm sứ; chú trọng nguyên lý cấu tạo và hoạt động cùng
các thông số công nghệ của các thiết bị và lò nung. Từ kiến thức thực tế và lý thuyết sinh viên có thể thiết kế
một dây chuyền sản xuất một sản phẩm cụ thể.
Nội dung: Nghiên cứu: Một vấn đề hoặc một yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với các lĩnh vực chuyên ngành công
nghệ vật liệu silicat. Thiết kế: Phân xưởng, nhà máy sản xuất thuộc chuyên ngành vật liệu silicat.
8.2.5

Kỹ sư Công nghệ các chất vô cơ
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CH5408
Công nghệ phân bón
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: CH4251 (Công nghệ muối khoáng)
Mục tiêu:Áp dụng được các kiến thức đã học trong tính toán thiết kế và thực hành sản xuất phân bón
Nội dung vắn tắt: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở vè hóa lí và công nghệ sản xuất axit
photphoric, phân bón supephotphat đơn, kép, các photphat nhiệt, DAP, NPK ure và phân vi lượng
CH5400
Công nghệ các chất Nitơ
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên về hóa học và công nghệ các chất nitơ nhằm có thể áp dụng trong tính toán
thiết kế và thực hành sản xuất
Nội dung vắn tắt Trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng nghiên cứu thiết kế các vấn đề công nghệ
thuộc lĩnh vực cố định nitơ và tổng hợp amoniac, các dẫn xuất từ amoniac
CH5409
Công nghệ sô đa và các chất kiềm
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu Trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng nghiên cứu thiết kế các vấn đề công nghệ thuộc lĩnh
vực sođa và các chất kiềm
Nôi dung vắn tắt Trang bị cho sinh viên kiến thức về hóa học và công nghệ, các tính toán kĩ thuật liên quan
đến sản xuất sođa, xút và nhôm hydrõit
CH5410
Công nghệ axit sunffuric
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Sau khi học phần lý thuyết, làm bài tập lớn, làm thí nghiệm chuyên ngành, kết hợp với thực tập tại
các phân xưởng sản xuất axit sunfuric, sinh viên có thể chủ động trong khi thiết kế đồ án môn học và đồ án
tốt nghiệp về đề tài công nghệ axit sunfuric
Nội dung vắn tắt: Tính chất của anhydrit sunfurơ và axit sunfuric. Chế tạo khí sunfurơ. Oxyhoá anhydrit
sunfurơ trên xúc tác. Sản xuất axit sunfuric
CH5411
Xử lý nước
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên về nguyên lý và quy trình công nghệ cơ bản về xử lý nước. Biết cách chọn
một công nghệ xử lý nước phù hợp với yêu cầu và có thể tính toán thiết kế một số công trình thông dụng
như bể lắng, hệ thống keo tụ, thiết bị hấp phụ.
Nội dung vắn tắt: Học phần đề cập các kiến thức về đặc điểm nguồn nước, các phương pháp lắng, lọc,
tách màng, keo tụ, oxi hoa khử, phân hủy sinh học và làm mềm nước trong xử lí nước nói chung và nước
thải trong lĩnh vực kỹ thuật hóa vô cơ
CH5401
Chất màu vô cơ công nghiệp
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: CH3120 (Hóa vô cơ)
Mục tiêu học phần: Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về chấ t màu vô cơ
Nội dung: Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về chất màu, hóa học và công nghệ chế tạo một số
chất màu vô cơ công nghiệp quan trọng
CH5402
Thí nghiệm chuyên ngành 2
2 (0-0-4-4)
Học phần học trước: CH 3120 (Hóa vô cơ)
Mục tiêu:.Hình thành kỹ năng và kĩ xảo trong thực hành các kiến thức đã được trang bị về hoá học và công
nghệ phân bón, axit sunfuric, sođa, hóa chất và vật liệu vô cơ.
Nội dung: Bao gồn các bài thí nghiệm liên quan đến sản xuất axit sunfuric, sô đa, sản xuất supephotphat,
axit photphoric ... liên quan đến học thuật và công nghệ các chất vô cơ đã được trang bị.
CH5403
Đồ án chuyên ngành kỹ sư CNVC
2 (0-0-4-4)
Mục tiêu: Hình thành kỹ năng nghiên cứu và thiết kế các vấn đề công nghệ thuộc lĩnh vực phân bón, hóa
chất và vật liệu vô cơ.
Nội dung: Sinh viên sẽ tiến hành các đồ án liên quan đến học thuật và công nghệ các chất vô cơ đã được
trang bị.
CH5804

Thực tập cuối khóa

3 (0-0-6-6)
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Mục tiêu: Sinh viên được trang bị kiến thức thực tế về thiết bị và dây chuyền sản xuất các hóa chất vô cơ cơ
bản (muối vô cơ, axit, kiềm và các sản phẩm khác) và phân bón (phân đạm, phân lân, phân NPK, phân MAP,
DAP) nhằm củng cố kiến thức đã được học đồng thời vận dụng để tính toán, thiết kế các vấn đề công nghệ
thuộc lĩnh vực hóa chất vô cơ cơ bản và phân bón vô cơ.
Nội dung: Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế trong sản xuất, các kỹ năng tính toán
cụ thể đối với một công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất thực tế trong công nghiệp sản xuất các loại phân
bón vô cơ và hóa chất vô cơ cơ bản
8.2.6

Kỹ sư Công nghệ Hóa lý

CH5450
Hóa học chất rắn
3(3-0-0-6)
Mục tiêu: Kết thúc học phần này học viên phải có được:
- Một số kiến thức cơ bản, hiện đại về liên kết hóa học, bản chất lực tương tác, cấu trúc phân tử, cấu trúc
tinh thể, mối tương quan giữa các tính chất hóa lý, khả năng phản ứng, cấu trúc và biến đổi của các chất rắn
dưới tác dụng của nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau góp phần nâng cao trình độ, tạo cơ sở khoa học cho
việc học tập
- Nâng cao trình độ, tạo cơ sở khoa học cho việc học tập, nghiên cứu lĩnh vực chuyên môn có liên quan đặc
biệt là hóa học các vật liệu tổ hợp: vật liệu bán dẫn, vật liệu từ các chất phát quang, các hợp chất màu, hợp
chất cơ kim, phức chất, các chất xúc tác, spinel, silicat, các chất hấp phụ, gốm sứ, polime…
Nội dung:
- Cấu trúc, liên kết hóa học, các tính chất vật lý, hóa lý, hóa học của các chất rắn và các phương pháp
nghiên cứu.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất và khả năng phản ứng của các chất rắn.
- Chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu cấu trúc có những tính năng đặc biệt về cơ, quang, nhiệt, điện từ, hóa, xúc
tác…trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật cao.
CH5451
Kỹ thuật xúc tác
3(3-0-0-6)
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiên thức cơ bản về:
- Lý thuyết về hiện tượng xúc tác và chất xúc tác cơ bản trong tự nhiên và Công nghiệp hóa học: các loại xúc
tác – tính chất và đặc điểm cấu tạo.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính, độ chọn lọc của xúc tác. Động học và cơ chế của phản ứng xúc tác.
- Kỹ thuật chế tạo và sử dụng xúc tác cơ bản trong công nghiệp.
- Sau khi có được những kiến thức cơ bản trên, sinh viên có thể nắm được những nguyên tắc sử dụng, chế
tạo ra chất xúc tác và có khả năng ứng dụng vào trong các quá trình hóa học, xác định được các yếu tố quan
trọng quyết định đến hiệu quả của chất xúc tác.
Nội dung:
- Giới thiệu các khái niệm cơ bản về các loại xúc tác trong công nghiệp hóa học: Cấu trúc, thành phần, độ
bền nhiệt động, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính, độ chọn lọc của các chất xúc tác.
- Động học và cơ chế của các phản ứng xúc tác.
- Vai trò của xúc tác trong tự nhiên, công nghiệp và đời sống.
CH5452
Hóa lý các hiện tượng bề mặt
3(3-0-0-6)
Học phần học trước:
CH3060 (Hóa lý 2)
Mục tiêu: Kết thúc học phần này người học có:
Những kiến thức cơ bản, hiện đại của hóa lý bề mặt có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan tới các hiện
tượng bề mặt trong các quá trình công nghệ hóa học.
Nội dung: Các kiến thức cơ bản về các hiện tượng bề mặt và ứng dụng. Hấp phụ và ứng dụng của các chất
hấp phụ trong các quá trình kỹ thuật. Các hệ phân tán và ứng dụng của chúng trong công nghiệp.
CH5455
Quy hoạch thực nghiệm và lý thuyết tối ưu
2(2-1-0-4)
Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm vững phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm, thiết lập được kế hoạch
thực nghiệm trực giao và rút gọn. Vận dụng được các phương pháp tìm tối ưu cho hàm hồi quy nhiều biến.
Nội dung:
- Những đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên
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- Nghiên cứu công nghệ hóa học bằng mô hình thống kê
- Các phương pháp tối ưu hóa quá trình công nghệ hóa học
CH5453
Điện hóa ứng dụng
3(3-0-0-6)
Mục tiêu: Kết thúc học phần này sinh viên nắm được cơ sở lý thuyết và các ứng dụng cơ bản của điện hóa trong
công nghệ chế tạo vật liệu, pin hóa học, mạ kim loai, bảo vệ và chống ăn mòn kim loại
Nội dung:
+ Nguồn điện hóa học
+ Tổng hợp điện hóa
+ Điện luyện kim và mạ điện
+ Bảo vệ và chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa
CH5454
Động hóa học và xúc tác
2(2-0-0-4)
Mục tiêu: Kết thúc học phần này học viên có được:
- Kiến thức cơ bản về Động hóa học, các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như bản chất chất phản
ứng, nhiệt độ, áp suất, xúc tác, môi trường...Học viên hiểu được cấu trúc bản chất liên kết hoá học, thành
phần, độ bền, hoạt tính, độ chọn lọc và các đặc trưng hoá lý khác của các chất xúc tác và các phương pháp
nghiên cứu. Đồng thời nắm được qui luật động học, cơ chế và điều kiện tối ưu của các phản ứng xúc tác đa
dạng.
- Năng lực vận dụng những kiến thức về Động hoá học và xúc tác để góp phần giải quyết nhiều vấn đề thực
tiễn khác nhau trong công nghiệp hoá học, thực phẩm, sinh học, nông nghiệp, công nghệ sạch, sinh thái học
và bảo vệ môi trường...
Nội dung:
Những kiến thức cơ bản của Động hoá học như hạt phản ứng, tốc độ phản ứng, hằng số tốc độ,
năng lượng hoạt hóa, bậc phản ứng, phân tử số, hệ số tỉ lượng, các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng,
cơ chế phản ứng.
Động học các phản ứng đồng thể: phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp, phản ứng dây chuyền,
quang hoá. Lý thuyết tốc độ phản ứng. Động học các phản ứng dị thể.
Cấu trúc, bản chất liên kết hoá học, hoạt tính, độ chọn lọc, các đặc trưng hoá lý khác của các chất
xúc tác đồng thể, dị thể và các phương pháp nghiên cứu.
Qui luật động học, cơ chế, các yếu tố ảnh hưởng, điều kiện tối ưu và các mối quan hệ của các phản
ứng xúc tác sinh học, xúc tác phức và xúc tác dị thể.
Điều chế và ứng dụng các chất xúc tác trong công nghiệp hoá học và các lĩnh vực có liên quan.
CH5805
Thực tập cuối khóa
3(0-0-6-6)
Mục tiêu: Học phần trang bị cho người học kiến thức thực tế, trực quan về dây chuyền công nghệ sản xuất
hóa chất và vật liệu như phân đạm, rượu, than cốc, thép, ... ở một hoặc một vài cơ sở sản xuất có quy mô
lớn như nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc, công ty gang thép Thái Nguyên, ... Ngoài mục đích khảo
sát, thu thập dữ liệu phục vụ thực hiện đồ án tốt nghiệp ra, người học còn được trang bị kỹ năng tổng hợp,
phân tích và đánh giá, liên hệ và thực tế hóa các kiến thức lý thuyết đã học, gồm các kiến thức và kỹ năng
chung, các kiến thức và kỹ năng cơ sở và chuyên môn với thực tế sản xuất tại nhà máy. Đồng thời giúp cho
người học có được thái độ, tâm lý và kỹ năng cơ bản để sẵn sàng làm việc trong môi trường công nghiệp.
Nội dung: Thông tin chung về cơ sở thực tập; Khảo sát, đánh giá nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm, dây
chuyền sản xuất hóa chất, hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất, bố trí mặt bằng phân xưởng, thiết bị
công nghệ trong dây chuyền sản xuất, quy trình công nghệ xử lý chất thải sản xuất, cơ cấu tổ chức sản xuất
trong phân xưởng và quản lý toàn bộ nhà máy, cơ cấu hình thành giá thành sản xuất và phân bố phúc lợi.

8.2.7

Kỹ sư Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học

CH5503
Kỹ thuật công trình trong công nghệ hóa học
2(2-1-0-4)
Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành QTTB những kiến thức cơ bản trong việc chỉ đạo, thực
hiện thiết kế thi công các thệ thống công nghệ trong lĩnh vực sản xuất hoá chất và thực phẩm, phương pháp
quản lý thiết kể để có thể giải quyết cụ thể các việc thiết kế thi công một cách hợp lý. Nhiệm vụ bao gồm các
vấn đề liên quan đến việc chọn hướng phát triển kỹ thuật sản xuất, tìm các phương án thích hợp của vấn đề
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-

phát triển sản xuất, nghiên cứu hiệu quả của nhiều phương án khác nhau trong cấu trúc thiết bị máy móc và
công nghệ trên cơ sở so sánh các kết quả tính toán về kinh tế kỹ thuật.
Nội dung:
Khái niệm về công trình trong CNHH, phương pháp lập dự án thiết kế, chế tạo, thi công, vận hành công trình
hóa chất.
Phương pháp thể hiện văn bản dự án (các loại bản vẽ, sơ đồ)
Các phương pháp vận chuyển, tàng trữ
Các biện pháp bảo đảm an toàn trong vận hành
Ước tính giá thành công trình
CH5504
Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử 2(2-1-0-4)
Học phần học trước: CH3420 (Quá trình & thiết bị CN hóa học 3)
Mục tiêu: Học viên cần nắm vững được bản chất hoá lý của quá trình tách hỗn hợp bằng phương pháp
chưng cất và các phương pháp tách khác. Trên cơ sở các kiến thức cơ bản của một quá trình chuyển khối,
học viên cần tiến hành tính cân bằng pha Lỏng – Hơi và Lỏng – Lỏng và cân bằng vật chất của quá trình
chưng luyện và các phương pháp tách khác để từ đó xác định được các kích thước chính của các thiết bị
tách hỗn hợp.
Ngoài ra, học viên phải nắm được phạm vi ứng dụng trong công nnghiệp và trong nghiên cứu khoa học
của phương pháp tách hỗn hợp bằng phương pháp chưng luyện, các phương pháp tách khác cũng như kết
hợp phương pháp chưng luyện với các phương pháp tách khác.
Môn học cũng cung cấp cho người học các kiến thức để thiết kế sơ đồ công nghệ và thiết bị tách hỗn
hợp.
Nội dung:
Môn học đề cập tới các vấn đề chính sau đây:
Các phương pháp tính cân bằng pha của hệ nhiều cấu tử.
Các phương pháp tính tháp và hệ thống tách hỗn hợp nhiều cấu tử cho các hệ gần với hệ lý tưởng
Các phương pháp tính tháp và hệ thống tách hỗn hợp nhiều cấu tử cho các hệ dung dịch thực.
CH5505
Kỹ thuật hệ thống
2(2-1-0-4)
Mục tiêu: sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm được các cơ sở của phương pháp tiếp cận hệ
thống nhằm phân tích và tính toán các quá trình hoá học, hoá dầu và sinh học; tiếp cận các phương pháp
phân tích và tổng hợp hệ công nghệ hoá học và xây dựng các nguyên lý mô tả toán học các quá trình công
nghệ hoá học cụ thể.
Nội dung: Phân tích cấu trúc hệ hoá lý trên cơ sở đó tổng hợp hệ bằng các toán tử phiến hàm. Xây dựng
các nguyên công hệ hoá lý trên cơ sở hệ hoá lý trên cơ sở mô hình hoá ứng dụng các phương pháp phân
tích và tổng hợp hệ thống để xây dựng các quá trình công nghệ hoá học mới.
CH5506
Mô hình điều khiển
2(2-1-0-4)
Học phần học trước: CH3420 (Quá trình & thiết bị CN hóa học 3)
Mục tiêu: sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm được được bản chất của phương pháp tiếp cận hệ
thống các quá trình Công nghệ Hoá học, vận dụng được phương pháp mô hình hoá vật lý và toán học cho
các quá trình điển hình của Công nghệ Hoá học
Nội dung:
- Tiếp cận hệ thống và nghiên cứu triển khai công nghệ Hoá học
- Các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ hoá học và các yếu tố ảnh hưởng
- Mô tả quá trình công nghệ hoá học bằng mô hình vật lý và mô hình toán học.
CH5507
Công nghệ màng
3(3-1-0-6)
Học phần học trước: CH3400 (Quá trình & Thiết bị CNHH 1), CH3412 (Quá trình & thiết bị CN hóa học 2),
CH3420 (Quá trình & thiết bị CN hóa học 3)
Mục tiêu: sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể nắm được bản chất của các quá trình màng như
siâu lọc, vi lọc, thẩm thấu ngược,…, nắm được cấu tạo của các thiết bị màng và có khả năng thiết kế cũng
như vận hành các hệ thống thiết bị màng.
Nội dung:
- Bản chất các phương pháp màng
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- Các thiết bị màng cơ bản
- Thiết kế và vận hành các hệ thống thiết bị màng
CH5500
Thiết kế cơ khí cho thiết bị hóa chất
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Kết thúc học phần sinh viên có được các kiến thức chuyên môn cần thiết để có thể lự a chọn, thiế t
kế cơ khí cho các chi tiế t của thiết bị, đặc biệt là thiết bị chịu áp lực dùng trong ngành công nghiệp hóa chất
và dầu khí.
Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về vật liệu và cơ tính vật liệu, cơ sở lý thuyết về sức bền vật liệu,
lý thuyết vỏ mỏng và ứng dụng để tính toán các chi tiết của thiết bị chịu áp suất trong, chịu áp suất ngoài,
thiết bị vỏ dày (vỏ, đáy, nắp, mặt bích, tấm tăng bền, giá đỡ, tai treo…), giới thiệu các tiêu chuẩ n thiế t kế và
thử nghiệm của thiết bị chịu áp lự c.
CH5501
Đồ án 3
2(0-0-4-4)
CH3420 (Quá trình & thiết bị CNHH 3), CH3452 (Mô phỏng trong CNHH)
Mục tiêu: sau khi thực hiện đồ án này, sinh viên có khả năng thiết kế hệ thống, dây chuyền công nghệ trong
lĩnh vực CN hóa chất; có khả năng tính toán mô phỏng hệ thống và dây chuyền thiết bị bằng các phần mềm
chuyên dụng. Thông qua việc làm đồ án, sinh viên được trang bị kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tra cứu
và sử dụng các tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
Nội dung:
- Tìm hiểu về quá trình sản xuất một hoặc một vài sản phẩm
- Thiết kế sơ đồ hệ thống, sơ đồ công nghệ
- Tính toán, mô phỏng hệ thống
CH5806

Thực tập cuối khóa

3(0-0-6-6)

Mục tiêu:Môn học giúp cho sinh viên xác định được vấn đề sẽ giải quyết trong đồ án tốt nghiệp. Sinh viên
theo hướng nghiên cứu cần xác định được vấn đề nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu. Sinh viên
theo hướng thiết kế cần xác định được đối tượng, thường là các dây chuyền, hệ thống thiết bị hoặc một nhà
máy sản xuất trong lĩnh vực hóa chất.
Nội dung: Đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu, phần thực tập cuối khóa sẽ gồm
các phần sau:- Nghiên cứu tổng quan;- Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu, trong đó có các phương
pháp đánh giá chất lượng, cấu trúc, phân tích , … (nếu cần).;- Tìm hiểu hệ thí nghiệm, các phương pháp xử
lý số liệu;- Tiến hành thí nghiệm;- Làm báo cáo thực tập
Đối với sinh viên theo hướng đồ án thiết kế, phần thực tập cuối khóa sẽ gồm các phần sau:
- Thực tập tại một phân xưởng, hoặc một dây chuyền sản xuất;- Thu thập các tài liệu liên quan;- Thu
thập số liệu cho tính toán, thiết kế;- Làm báo cáo thực tập

8.2.8

Kỹ sư Công nghệ Xenluloza và Giấy

CH4009
Hóa học và hóa lý polyme
2(2-0-0-4)
Học phần học trước: không.
Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về tính chất hóa lý học của polyme tổng hợp, giúp
người học có kiến thức cơ sở để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn về công nghệ sản xuất bột giấy và giấy,
mở rộng chuyên ngành và học nâng cao trình độ.
Nội dung:
Khái niệm chung về polyme. Tổng hợp polyme. Các phản ứng hóa học của polyme. Cấu trúc lý học của
polyme. Trạng thái vật lý của polyme. Dung dịch polyme.
CH5550
Công nghệ sản xuất bột giấy tái chế
3(3-0-1-6)
Mục tiêu:
Là học phần chuyên ngành. Trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản về công nghệ và
thiết bị chế biến giấy phế liệu cho sản xuất giấy, để làm việc trong lĩnh vực sản xuất giấy từ giấy phế liệu và
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các ngành nghề liên quan, đồng thời giúp cho người học tiếp thu tốt hơn học phần Công nghệ sản xuất giấy
tissue.
Nội dung: Công nghệ, thiết bị chế biến giấy phế liệu; Khử mực in.
CH5557
Hóa học phần ướt
2(2-1-0-4)
Học phần học trước: CH4454 (Công nghệ sản xuất bột giấy)
Mục tiêu:
Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về vai trò của các hóa chất sử dụng cho sản xuất giấy, các quá
trình hóa học diễn ra trong quá trình chuẩn bị bột giấy và xeo giấy, từ đó áp dụng được các nguyên tắc sử
dụng hóa chất cho sản xuất giấy trong điều kiện cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giấy, sử dụng hiệu quả
hóa chất trong sản xuất giấy.
Nội dung:
Các hóa chất và vai trò của chúng trong sản xuất giấy, Liên kết hóa học trong tờ giấy, gia keo nội bộ, hóa
học nước trong phần ướt máy xeo.
CH5558
Sản xuất bột giấy hiệu suất cao
2(2-1-0-4)
Học phần học trước:CH4450 (Hóa học gỗ), CH4452 (Hóa học xenluloza)
Mục tiêu:
Là học phần chuyên ngành. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ thuật và công nghệ sản xuất
bột giấy hiệu suất cao, giúp người học có kiến thức chuyên môn cơ bản để làm việc trong lĩnh vực sản xuất
bột giấy, giấy và các ngành nghề liên quan.
Nội dung :
Tính chất của nguyên liệu sử dụng cho sản xuất bột giấy hiệu suất cao. Công nghệ sản xuất bột giấy bán
hóa và bột cơ. Công nghệ tẩy trắng bột cơ
CH5559
Tráng phủ giấy
2(2-1-0-4)
Học phần học trước:
Mục tiêu:
Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về phương pháp tráng phủ bề mặt giấy để nâng cao
chất lượng giấy.
Nội dung:
Chất liệu hỗn hợp phủ, giấy cốt, các loại picmen sử dụng cho tráng phủ giấy, hóa chất tráng phủ, công nghệ
chuẩn bị hỗn hợp tráng phủ, công nghệ tráng phủ giấy.
CH5560
Bảo vệ môi trường trong Công nghiệp giấy 2(2-1-0-4)
Học phần học trước: CH4454 (Công nghệ sản xuất bột giấy), CH4456 (Công nghệ sản xuất giấy)
Mục tiêu:
Sinh viên được trang bị kiến thức tổng hợp về các quá trình công nghệ trong sản xuất bột giấy và giấy; từ đó
đưa ra được biện pháp cải tiến công nghệ nhằm giảm thiểu chất thải trong các nhà máy sản xuất giấy.
Nội dung:
Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của công nghiệp giấy đến môi trường sinh thái;
Cải tiến công nghệ cũng như thiết bị trong công nghiệp giấy nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu
quả kinh tế và giảm thiểu tác động đến môi trường.
CH5551
Thí nghiệm công nghệ bột giấy và giấy
3(0-0-6-6)
Học phần học trước: CH4454 (Công nghệ sản xuất bột giấy), CH4456 (Công nghệ sản xuất giấy)
Mục tiêu:
Trang bị cho sinh kiến thức về các quá trình công nghệ sản xuất bột giấy và giấy thông qua các bài thí
nghiệm trực quan, sinh động, giúp sinh viên củng cố và hiểu sâu hơn kiến thức lý thuyết về các quá trình sản
xuất bột giấy và giấy, liên kết kiến thức về các quá trình công nghệ hóa học với kiến thức chuyên ngành,
đồng thời tạo cho sinh viên kỹ năng thực hành chuyên môn, phát triển tư duy sáng tạo, để làm việc trong lĩnh
vực công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy, phân tích tính chất các sản phẩm bột giấy và giấy, đồng thời triển
khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Nội dung:
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Thực nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm về: nấu, rửa, sàng chọn và làm sạch bột giấy; tẩy trắng bột giấy;
nghiền bột giấy; chuẩn keo cho gia keo giấy; gia keo giấy và bổ sung các hóa chất phụ trợ; chuẩn bị mẫu bột
giấy và giấy cho phân tích các chỉ tiêu chất lượng; phân tích tính chất của bột giấy và giấy.
CH5807
Thực tập cuối khóa
3(0-0-6-6)
Học phần song hành: CH4443 (Công nghệ sản xuất bột giấy), CH4444 (Công nghệ sản xuất giấy), CH4446
(Thiết bị sản xuất bột giấy và giấy).
Mục tiêu: Trang bị cho người học kiến thức thực tế, trực quan về dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy
và giấy ở một hoặc một vài cơ sở sản xuất quy mô. Ngoài mục đích khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ thực
hiện đồ án tốt nghiệp ra, người học còn được trang bị kỹ năng tổng kết, gắn kết và thực tế hóa các kiến thức
đã học, bao gồm các kiến thức kỹ năng chung, kỹ năng cơ sở và chuyên môn với thực tế, đồng thời tập
duyệt cho người học thái độ, tâm lý và kỹ năng cơ bản sẵn sàng làm việc trong môi trường công nghiệp.
Nội dung: Thông tin chung về cơ sở thực tập; Khảo sát, đánh giá nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm, dây
chuyền sản xuất bột giấy và giấy, hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất, bố trí mặt bằng phân xưởng,
thiết bị công nghệ trong dây chuyền sản xuất, quy trình công nghệ xử lý chất thải sản xuất, cơ cấu tổ chức
sản xuất trong phân xưởng và quản lý toàn bộ nhà máy, cơ cấu hình thành giá thành sản xuất và phân bố
phúc lợi

8.2.9

Kỹ sư Công nghệ Hóa dược & Bảo vệ thực vật

CH5608
Sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP
2 (2-0-0-4)
Học phần học trước: Cơ sở kỹ thuật bào chế (CH4490).
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Hóa dược nắm được các khái niệm cơ
bản, các quy định, nguyên tắc cần tuân theo để thuốc sản xuất ra tiêu chuẩn đã đăng ký.
Nội dung: Giới thiệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hóa dược biết được các khái niệm cơ bản về
kỹ thuật sản xuất thuốc tốt. Trong mỗi chương có phần khái niệm, các quy định cần tuân theo để đảm bảo
thuốc sản xuất ra đảm bảo an toàn hiệu quả, có tác dụng điều trị đúng như thiết kế ban đầu. Thuốc sản xuất
ra đạt tiêu chuẩn có thể lưu hành được các nước trong khu vực và trên thế giới.
CH5609
Hóa học cây thuốc và kỹ thuật chiết xuất
2 (2-0-0-4)
Học phần học trước: Hoá học các hợp chất thiên nhiên (CH4482)
Mục tiêu: Trang bị thêm kiến thức về việc tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học trong thiên nhiên,
nhằm giúp sinh viên có cái nhìn chuyên sâu về các hợp chất dùng làm thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Nội dung: Cung cấp kiến thức cơ bản về chiết xuất các hoạt chất có hoạt tính sinh học từ cây cỏ thiên nhiên.
Cung cấp kiến thức cơ bản về việc phân lập, nhận dạng các chất có hoạt tính sinh học. Cung cấp kiến thức
về các lớp chất có hoạt tính sinh học phổ biến trong thiên nhiên.
CH5600
Tổng hợp hóa dược 1
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: Hóa dược đại cương (CH4510)
Mục tiêu: Sinh viên được trang bị những kiến thức về các thuốc chính điều trị các bệnh thông thường, cách
điều chế và sử dụng các loại thuốc này.
Nội dung: Những kiến thức cơ bản về các loại thuốc tác động đến hệ thần kinh trung ương như: các thuốc
ức chế hệ thần kinh trung ương (thuốc gây tê, gây mê, gây ngủ, thuốc chữa động kinh, thuốc giảm đau,
thuốc tâm thần, thuốc giãn cơ, chữa bệnh Parkinson); các thuốc kích thích hệ thần kinh ương (thuốc hồi sức
cấp cứu, thuốc kích thần, thuốc chống trầm cảm, các chất gây rối loạn tâm thần); các thuốc tác động đến các
cơ quan, bộ phận của cơ thể như: thuốc tác dụng tới tim, thuốc điều chỉnh huyêt áp, thuốc tác dụng tới cơ
quan tạo máu và tới máu, thuốc tác dụng tới hệ hô hấp, thuốc tác dụng lợi niệu, thuốc điều chỉnh rối loạn tiêu
hóa, thuốc kháng viêm, thuốc của hệ miễn dịch, các chất tiệt trùng, các thuốc chống lại các bệnh do kí sinh
trùng, nhiễm trùng (thuốc trị sốt rét, trị lỵ amíp, ỉa chảy, trị giun sán, trị giang mai), thuốc trị ung thư…
CH5601
Tổng hợp hóa dược 2
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: Hóa dược đại cương (CH4510)
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Mục tiêu: Sinh viên được trang bị những hiểu biết về vai trò và tác dụng của các vitamin, hocmon và kháng
sinh đối với cơ thể sống, cũng như việc điều chế, sản xuất, sử dụng của chúng trong phòng ngừa và điều trị
bệnh.
Nội dung: Các kiến thức cơ bản về các vitamin (A, D, E, K, B 1, B2, B3, B5, B6, B7, H, I, B10, B12, B15, C, P, U,
Vitagen), các hocmon (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến tụy, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục),
sự tồn tại tự nhiên, việc sản xuất, sử dụng chúng trong phòng ngừa và điều trị bệnh; về vai trò của kháng
sinh trong điều trị bệnh, các nhóm kháng sinh chủ yếu, các phương pháp chung điều chế, sản xuất các nhóm
kháng sinh, một số kháng sinh đại diện.
CH5610
Kỹ thuật tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ (CH4480), Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa
dược (CH4484)
Mục tiêu: Cho sinh viên nắm được qui trình tổng hợp một số hợp chất làm thuốc có cấu trúc phức tạp với
qui trình tổng hợp gồm hang chục bước trở lên. Trang bị cho sinh viên tư duy nghiên cứu, phương pháp
nghiên cứu một hợp chất làm thuốc.
Nội dung: Thông qua kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học, có những bộ khung khác
nhau đã sử dụng trong y dược (tổng hợp các kháng sinh nhóm cephalosporin, emetin, reserpin, vicamin, các
hợp chất khung aspidosperman, bisindol và các hợp chất kháng khuẩn quinolon) để giới thiệu cho sinh viên
cách tư duy, cách tiếp cận trước khi bắt tay vào vấn đề nghiên cứu một đề tài, giới thiệu cho học viên
phương pháp và cách tiến hành nghiên cứu tổng hợp một hợp chất làm thuốc có cấu trúc hóa học phức tạp,
thông qua một qui trình gồm hàng chục bược liên hoàn nhau, cách nhận dạng sơ bộ các hợp chất trung gian
cũng như sản phẩm điều chế ra.
CH5602
Tổng hợp hóa bảo vệ thực vật
2 (2-1-0-4)
Học phần học trước: Hóa học Bảo vệ thực vật (CH4486)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực phòng trừ dịch hại tính năng, tác dụng,
đặc biệt là các phương pháp và kĩ thuật tổng hợp các thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó sinh viên cũng ý thức
được vấn đề môi trường trong việc sản xuất và sử dụng thuốc BVTV. Ngoài ra, sinh viên sẽ cùng giảng viên
thảo luận về các đề xuất trong phương pháp sản xuất với quy mô công nghiệp dựa vào các tài liệu khoa học
mới nhất mà sinh viên tìm kiếm được.
Nội dung: Bao gồm 3 phần, 13 chương đề cập đến các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh và trừ cỏ dại dùng trong
nông nghiệp, chăn nuôi và sát trùng gia dụng. Trong mỗi chương đều có đề cập đến đối tượng phòng trừ,
phân loại, hoạt tính sinh học, ứng dụng, tính chất lý hóa và phương pháp tổng hợp từng chất với quy mô
phòng thí nghiệm và công nghiệp. Đối với từng loại thuốc, giáo trình cập nhật những thông tin mới nhất được
công bố trên thế giới và ứng dụng thực tế tại Việt Nam, trong đó lưu ý vấn đề ảnh hưởng của thuốc tới môi
trường và cộng đồng.
CH5603
Gia công thuốc Bảo vệ thực vật
2 (2-0-0-4)
Học phần học trước: Hóa học Bảo vệ thực vật (CH4486)
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực gia công thuốc bảo vệ thực vật. Trong
đó quan trọng nhất là sinh viên nắm được cách phân biện các dạng gia công với nhau và biết các quy trình
công nghệ để sản xuất ra các dạng gia công đó. Sinh viên cũng sẽ được giao nhiệm vụ đề xuất thiết kế mô
phỏng một phân xưởng sản xuất gia công và cùng nhau thảo luận về các nhiệm vụ đề xuất đó.
Nội dung: Nội dung chính của học phần bao gồm 6 chương đề cập đến các thành phần thông thường trong
một dạng gia công thuốc BVTV, tính chất lí hóa và các sử dụng chúng; trong đó quan trọng nhất là chất hoạt
động bề mặt. Ngoài ra còn có các phương pháp sản xuất các dạng gia công cổ điển và hiện đại được sử
dụng rộng rãi trên thế giới. Đối với từng dạng gia công, giáo trình cập nhật những thông tin mới nhất được
công bố trên thế giới và ứng dụng thực tế tại Việt Nam, trong đó lưu ý vấn đề ảnh hưởng của dạng gia công
tới môi trường và cộng đồng.
CH5604
Thí nghiệm chuyên ngành
3 (0-0-6-6)
Học phần học trước: Thí nghiệm hóa hữu cơ (CH3230), hóa dược đại cương
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Hóa dược kiến thức cơ bản về lý thuyết
và kỹ năng làm thực nghiệm tổng hợp Hóa dược. Bên cạnh đó làm quen với việc điều chế một số nguyên
liệu đơn giản dùng làm thuốc.
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Nội dung: Có 11 bài thí nghiệm về tổng hợp một số nguyên liệu đơn giản dùng làm thuốc.
CH5808

Thực tập cuối khóa

3 (0-0-6-6)

Mục tiêu:


Có một cái nhìn toàn cảnh về nền công nghiệp dược nước nhà.



Trang bị cho sinh viên có những kiến thức về những tiêu chuẩn qui định về sản xuất thuốc mang tính
quốc tế (như GMP, GLP, GSP...).



Tiếp cận được với những dây chuyền sản xuất thuốc tiêu chuẩn quốc tế.

Nội dung:


Tìm hiểu về hướng phát triển của các Công ty sản xuất thuốc trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Từ đó có một cái nhìn toàn cảnh về nền công nghiệp dược Nứơc nhà.



Tìm hiêu về các tiêu chuẩn sản xuất thuốc theo các qui định quốc tế (như GMP, GLP, GSP…).



Tìm hiểu các dây chuyền sản xuất một số loại thuốc, hiện đang lưu thông trên thị trường thuốc Việt
nam (dây chuyền sản xuất thuốc viên, thuốc tiêm, thuốc mỡ...).



Tiếp cận được với một số máy móc, trang thiết bị hiện đại chuyên dùng trong lĩnh vực sản xuất thuốc
(Máy dập viên, máy bao viên, máy đóng nhộng, máy đóng vỉ, máy đóng ống tiêm, hàn ống tiêm...).



Nắm bắt được các công đoạn sản xuất ra một chế phẩm thuốc có thể lưu hành trên thị trường.



Tìm hiểu phòng kiểm nghiệm thuốc, một trong những khâu quan trọng quyết định sự ra đời của một
chế phẩm thuốc.

8.2.10 Kỹ sư Máy và Thiết bị CN hóa chất – dầu khí
CH5650
Kỹ thuật phân riêng 1
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Kết thúc học phần sinh viên có được các kiến thức chuyên môn cần thiết để tính toán công nghệ,
thiết kế kết cấu và thiết kế cơ khí các máy và thiết bị phân riêng bằng phương pháp cơ học và và phương
pháp thuỷ cơ học.
Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về các quá trình và thiết bị phân riêng cơ học các hệ không đồng
nhất bằng phương pháp cơ học và phương pháp thuỷ cơ học; phân tích các yếu tố về công nghệ, kết cấu
máy và thiết bị ảnh hưởng đến khả năng và mức độ phân riêng các hệ khí và lỏng không đồng nhất. Cung
cấp các phương pháp tính toán công nghệ, thiết kế kết cấu và thiết kế cơ khí các máy và thiết bị phân riêng
bằng phương pháp cơ học và và phương pháp thuỷ cơ học.
CH5651
Kỹ thuật phân riêng 2
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kiến thức chuyên môn cần thiết để tính toán công nghệ,
thiết kế cơ khí các thiết bị cụ thể dùng cho quá trình phân riêng bằng chưng luyện, hấp phụ, hấp thụ, trích ly,
kết tinh và sấy.
Nội dung: Trang bị các kiến thức cơ bản để tính toán công nghệ các thiết bị cụ thể dùng cho quá trình phân
riêng bằng chưng luyện, hấp phụ, hấp thụ, trích ly, kết tinh và sấy; phân tích các yếu tố công nghệ và kết cấu
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của quá trình phân tách (chế độ thuỷ động, trở lực, phân phối dòng); thiết
kế cơ khí các chi tiết và kết cấu của các thiết bị.
CH5652
Thiết bị phản ứng
3 (3-1-0-6)
Mục tiêu: Kết thúc học phần sinh viên có được các kiến thức chuyên môn về tỷ lượ ng hóa học, động học
của các hệ phản ứng (đồ ng thể , di ̣ thể , di ̣ thể không xúc tác, di ̣ thể phức tạp…), mô hin
̀ h toán dùng để mô tả,
tính toán và thiế t kế các thiế t bi ̣ phản ứng điể n hình trong kỹ thuật hóa học.
Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tỷ lượ ng hóa học, giải các bài toán tỷ lượ ng hóa học để xác
đinh
̣ các cấ u tử chia
̀ khóa và phản ứng chia
̀ khóa cho các hệ phản ứng phức tạp, lý thuyế t độnghọc cho các
phản ứng đồ ng thể , di ̣ thể , phương trình cân bằ ng chấ t và cân bằ ng nhiệt để mô tả và tính toán, thiế t kế các
thiế t bi ̣ phản ứng kiể u khuấ y lý tưởng gián đoạn, đẩ y lý tưởng, khuấ y lý tưởng liên tục, ghép nố i nhiề u thiế t bi ̣
phản ứng, thiế t bi ̣ phản ứng di ̣ thể không xúc tác, thiế t bj phản ứng xúc tác di ̣ thể ….
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CH5658
Máy gia công vật liệu rắn
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Kết thúc học phần sinh viên có được các kiến thức chuyên môn cần thiết để tính toán, lự a chọn và
thiế t kế các thiế t bi ̣ cơ bản của quá trin
̀ h gia công cơ học cơ bản (đập, trộn, nghiề n, sàng…)
Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tập hợ p hạt, đặc trưng của tập hợ p hạt, đặc tin
́ h gia công của
vật liệu rắ n, các kiế n thức cơ bản để lự a chọn, tính toán và thiế t kế quá trình và thiế t bi ̣ gia công vật liệu rắn
như: các máy đập ( đập má, đập nón, đập trục, đập búa), các máy nghiền (nghiền con lăn, nghiền bi, nghiền
răng) và các máy sàng ( sàng lắc, sàng bán rung và sàng rung).
CH5659
Máy gia công vật liệu dẻo
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Kết thúc học phần sinh viên có được các kiến thức chuyên môn cần thiết để tính toán, thiế t kế các
quá trình và thiế t bi ̣ gia công vật liệu dẻo cơ bản (cán, ép đùn, đúc, đúc phun, thổ i màng mỏng…)
Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc tính nhiệt và đặc tính gia công của các loại vật liệu dẻo,
nguyên lý làm việc của các loại máy gia công vật liệu dẻo như: cán, ép đùn, đúc, đúc phun, thổi màng mỏng,
... , các kiến thức cơ bản phục vụ tính toán công nghệ và thiết kế các máy gia công vật liệu dẻo.
CH5653
Thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt
2 (2-1-0-4)
Mục tiêu: Kết thúc học phần sinh viên có được các kiến thức chuyên môn cần thiết để thiế t kế hệ thố ng
nhiệt công nghiệp, thiế t kế thiế t bi ̣ trao đổ i nhiệt theo các tiêu chuẩ n thiế t kế và tiêu chuẩ n chế tạo và việc lắ p
đặt thiế t bi ̣ trao đổ i nhiệt.
Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản để tính toán, lự a chọn nguồ n cấ p hoặc thải nhiệt (lò đố t, nồ i hơi,
lò đố t dầ u tải nhiệt, tháp giải nhiệt…), thiế t kế mạng nhiệt công nghiệp, giới thiệu các tiêu chuẩ n thiế t kế và
chế tạo (TEMA, ASME…), phương pháp tính toán và thiế t kế thiế t bi ̣ trao đổ i nhiệt theo tiêu chuẩ n, giới thiệu
một số phầ n mề m ứng dụng để tin
́ h toán thiế t kế .
CH5654
Đồ án 3
3 (0-0-6-6)
Mục tiêu: Hệ thố ng hóa và vận dụng kiến thức của các môn kỹ thuật cơ sở và cơ sở chuyên ngành (đặc biệt
là các môn học cơ sở tính toán máy, tính toán thiết bị công nghiệp hóa chất, kỹ thuật phân riêng, thiế t bi ̣
phản ứng, máy gia công vật liệu rắ n, máy gia công vật liệu dẻo, thiế t kế thiế t bi ̣ trao đổ i nhiệt…) nhằm tin
́ h
toán công nghệ, thiế t kế cơ khi,́ tin
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Nội dung: Phân tích yêu cầu công nghệ, để lựa chọn phương án thiết kế thiết bị; Tính toán các thống số
công nghệ của thiết bị; Tính và kiểm nghiệm bền các chi tiết cơ khí của thiết bị; Thể hiện bản vẽ lắp của thiết
bị trên khổ giấy A0.
CH5809

Thực tập cuối khóa

3 (0-0-6-6)

Mục tiêu: Trên cơ sở kiến thức trong các học phần về cơ sở tính toán thiết bị hóa chất, cơ sở tính toán máy
hóa chất và các học phần hóa công để giải quyết việc thiết kế một thiết bị thuộc một trong các lĩnh vực truyền
nhiệt, gia công cơ, thuỷ cơ, thiết bị phản ứng và chuyển khối, sinh viên vận dụng để tìm hiểu thực tế hoạt
động của các trang thiết bị tại các nhà máy sản xuất hóa chất, giấy, dược phẩm, thực phẩm… và lựa chọn
nhiệm vụ tính toán thiết kế cho đồ án tốt nghiệp.
Nội dung: Tùy thuộc vào đặc thù của từng nhà máy, sinh viên sẽ có những yêu cầu tìm hiểu cụ thể. TUy
nhiên nội dung tìm hiểu chung bao gồm:
- Cơ cấu tổ chức hành chính của Công ty
- Vị trí địa lý, giao thông, các nguồn cung cấp nguyên liệu, năng lượng, nhiên liệu và nguyên liệu.
- Sơ đồ mặt bằng và các phân xưởng sản xuất
- Mô tả sơ đồ công nghệ và thiết bị tại từng phân xưởng. Với các thiết bị chính, yêu cầu tìm hiểu các thông
số công nghệ, thông số vận hành, vật liệu chế tạo, qui trình thao tác, an toàn và sử lý sự cố.
- Các đề xuất nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp.

