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HÓA HỌC 

    Hóa học 

Hóa Vô cơ 
Hóa Lý 

Hóa Phân tích 

Hóa Hữu cơ 



Kiến thức, kỹ năng cần 

thiết để làm việc trong các 

lĩnh vực: 

KT thiết kế đồ hoạ chế 

bản sản phẩm in 

truyền thông 

KT in và gia công các 

SP sách báo quảng cáo, 

bao bì tem nhãn, giấy tờ 

tài chính,.. 

KH & CN chế tạo vật 

liệu in như mực, giấy, 

keo, bản in,…   

NGÀNH KỸ THUẬT IN VÀ TRUYỀN THÔNG 



CÔNG NGHỆ HỮU CƠ – HÓA DẦU 

Sinh viên được đào tạo: Lọc - hoá dầu, Chế biến khí, Tổng hợp hữu cơ 



CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT VÔ CƠ 

PHÂN BÓN & MUỐI KHOÁNG  -  CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN -  VẬT LIỆU MỚI 

Đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực sau: 



CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI  

  

  
Mạ điện, 
xử lý bề 
mặt kim 

loại 

Ăn mòn 
và bảo vệ 
kim loại 

 

 Điện 
phân: tinh 

chế kim 
loại, sản 
xuất hóa 

chất 

 

Nguồn 
tích trữ 
năng 
lượng 

(pin, ắc 
qui) 

Cơ hội việc làm 

Công 
nghiệp hóa 
chất, điện 

phân 

Công 
nghiệp dầu 

khí 

Công 
nghiệp mạ 
và xử lý bề 

mặt kim 
loại 

Công 
nghiệp 

điện tử, ô 
tô, nguồn 

điện 

Các công 
ty cung cấp 

hóa chất 
mạ và xử 
lý bề mặt 

Trường đại 
học và 
Viện 

nghiên cứu 



CÔNG NGHỆ HÓA DƯỢC & HÓA CHẤT BVTV 

Kiến thức chuyên ngành sinh viên được trang bị 

- Sản xuất các hoạt chất làm thuốc trị bệnh: TKTW, tim, huyết áp, máu, 

hô hấp, tiêu hóa, kháng sinh, vitamin… 

- Nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc BVTV, phân tích dư lượng thuốc 

BVTV trên động - thực vật, xử lý chống ô nhiễm môi trường 



MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT – DẦU KHÍ 

SV được trang bị đầy 

đủ kiến thức cơ sở về: 

- Kỹ thuật hóa học 

- Kỹ thuật cơ khí 

    - Thiết bị trao đổi nhiệt 

    - Thiết bị gia công vật liệu rắn và vật liệu dẻo 

    - Thiết bị phản ứng 

    - Thiết bị phân riêng cơ học và thủy cơ học 

    - Thiết bị chuyển khối 

    - Bơm, Quạt, Máy nén và Thiết bị nâng chuyển 



QUÁ TRÌNH – THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 

 

  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng 

- Thiết kế hệ thống, chỉ đạo vận hành 

- Đề xuất và thực thi các giải pháp kỹ thuật 



CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT 
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO 

XI MĂNG     -    THỦY TINH   -   GỐM SỨ     -    VẬT LIỆU CHỊU LỬA  

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

SẢN XUẤT VẬT LIỆU 

CERAMIC  

TRUYỀN THỐNG & TIÊN TIẾN 



- Kiến thức cơ bản về hóa học và hóa lý polyme 

- Các PP chế biến và gia công chất dẻo, sơn, cao su và vật liệu compozit 

- Các PP nghiên cứu hiện đại về polyme trên thế giới hiện nay. 

Sinh viên sẽ được trang bị 

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU POLYME VÀ COMPOZIT 



CÔNG NGHỆ XENLULOZA – GIẤY 

Đào tạo sinh viên: - Công nghệ sản xuất bột giấy, giấy các loại 

                           - Công nghệ chế biến gỗ và xenluloza 



CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT! 


