
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐHCN HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH 

                                                      MÃ SỐ:  D510499 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo  

- Tên ngành đào tạo:  

 + Tiếng Việt: Kỹ thuật Phân tích 

 + Tiếng Anh: Analytical Chemistry  

- Mã số ngành đào tạo: D510401 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo: 04 năm (08 học kỳ) 

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:  

 + Tiếng Việt: Cử nhân Kỹ thuật Phân tích 

 + Tiếng Anh: The Degree of Engineer in Analytical Chemistry 

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Đại học Công nghiệp Tp.HCM 

2.  Mục đích và mục tiêu đào tạo 

2.1. Mục đích đào tạo. 

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên tầm nhìn và sứ mạng của Đại học Công 

nghiệp TP.HCM, khoa Công nghệ Hóa học; bồi dưỡng con người và phát triển nghiên cứu khoa 

học mang tính ứng dụng cao nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội. 

2.2. Mục tiêu 

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật phân tích người học có 

thể:  

Về kiến thức:  

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên 

ngành Kỹ thuật phân tích để phát triển nghề nghiệp; 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về Toán và khoa học tự nhiên đáp ứng được việc 

tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành; 

- Vận dụng được các kiến thức của lãnh vực Hóa lý, Hóa Vô cơ, Hóa Phân tích, các nguyên 

lý của quá trình và thiết bị hóa học trong công nghệ Hóa học,... để nghiên cứu và phát 

triển chuyên sâu các kiến thức chuyên ngành; 

Về kỹ năng: 



- Phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của các ngành công nghiệp hóa chất, hóa dầu, 

thực phẩm, môi trường như phân bón, xi măng, chất hoạt động bề mặt, mỹ phẩm, gạch 

ngói, gốm sứ, đất, nước, không khí, xăng dầu, mỡ bôi trơn…; 

-  Tham gia xây dựng các dự án đầu tư thiết bị phân tích của các ngành liên quan đến hóa 

chất, hóa dầu, thực phẩm, môi trường; 

-  Nghiên cứu khoa học, tự đào tạo; 

-  Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án; 

-  Giao tiếp và làm việc nhóm;  

-  Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.  

Về thái độ: 

- Yêu nghề, cẩn thận, trung thực, chính xác, chuyên nghiệp trong công tác; 

- Chân thành, lắng nghe, cởi mở trong giao tiếp; 

Các mục tiêu khác (Kỹ năng mềm) 

- Kỹ năng khai thác công nghệ thông tin; 

- Kỹ năng giải quyêt vấn đề; 

- Kỹ năng hợp tác, làm việc theo đội; 

- Kỹ năng giao tiếp (bằng ngôn ngữ, trong đó có ngoại ngữ).  

3.  Thông tin tuyển sinh 

- Hình thức tuyển sinh: Tuyển sinh trong các đợt thi tuyển sinh đại học cấp quốc gia, theo khối 

thi A, B. 

- Dự kiến quy mô tuyển sinh: 100 chỉ tiêu. 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

1.1. Kiến thức cơ bản 

1.1.1. Trình bày được một cách hệ thống kiến thức cơ bản về những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng VN, lý luận chung nhất về pháp 

luật. 

1.1.2. Vận dụng được các kiến thức Toán (giải tích, đại số,…) để tìm hiểu nguyên lý các hệ thống, 

quá trình và sản phẩm của ngành Kỹ thuật phân tích; 

1.1.3. Vận dụng, trình bày và giải thích được các vấn đề liên quan đến các kiến thức Hóa học cơ 

bản như Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa phân tích…); 

1.1.4. Vận dụng được về các kiến thức cơ bản về Vật lý như cơ, nhiệt, điện, quang để hiểu các hiện 

tượng, nguyên lý liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật phân tích; 

1.2. Kiến thức ngành  

1.2.1. Biết được quy trình công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ, hữu cơ cơ bản để có thể đề xuất 

kiểm tra chất lượng nguyên liệu và thành phẩm;   

1.2.2. Vận dụng được các kiến thức về khoa học môi trường, độc học môi trường, hóa học xanh 

để tiến hành các chỉ tiêu phân tích đánh giá chất lượng môi trường; 



1.2.3. Vận dụng, trình bày và giải thích được các vấn đề liên quan đến các kiến thức Hóa học cơ 

bản như Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa phân tích…); 

1.2.4. Vận dụng được về các kiến thức cơ bản về Vật lý như cơ, nhiệt, điện, quang để hiểu các hiện 

tượng, nguyên lý liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật Phân tích; 

1.2.5. Vận dụng được kiến thức về các sản phẩm dầu khí để giải quyết các vấn đề liên quan đến 

phân tích các chỉ tiêu chất lượng dầu khí; 

1.2.6. Thu thập và tính toán được các vấn đề liên quan đến thống kê và xử lý số liệu thực nghiệm; 

1.3. Kiến thức chuyên ngành 

1.3.1. Vận dụng các phương pháp phân tích cơ bản như trắc quang, sắc ký, điện hóa, phổ nguyên 

tử và kỹ năng vận hành các thiết bị phân tích hiện đại; 

1.3.2. Trình bày, thực hiện và đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của các ngành công 

nghiệp; 

1.3.3. Trình bày, thực hiện và đánh giá được các chỉ tiêu trong lĩnh vực thực phẩm, môi trường; 

1.3.4. Kỹ năng lấy mẫu, bảo quản và xử lý mẫu trong phân tích;  

1.3.5. Tham gia xây dựng phòng thí nghiệm đạt ISO 17025, QA/QC. 

1.4. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp  

1.4.1. Trình bày, phân tích và giải thích được các quy trình phân tích mẫu môi trường, thực phẩm, 

các sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, dược phẩm và an 

toàn lao động tại doanh nghiệp thực tập của các lãnh vực thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Phân tích 

như các Trung tâm phân tích, các nhà máy giấy, xi măng, sắt thép, phân bón, dầu khí, thực phẩm, 

hóa mỹ phẩm,… 

1.4.2.  Trình bày, phân tích và giải thích được quy trình phân tích các chỉ tiêu thuộc chuyên ngành 

Kỹ thuật Phân tích 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 

Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề 

2.1.1. Nhận biết và hình thành được một vấn đề kỹ thuật; 

2.1.2. Minh họa được vấn đề bằng từ ngữ, hình vẽ hay mô tả toán học;  

2.1.3. Phân tích định tính được vấn đề, phân tích được sự hiện diện của các yếu tố nhiễu bên ngoài 

và kết luận được vấn đề đặt ra; 

Thử nghiệm và khám phá tri thức 

2.1.4 Lập được giả thuyết về các khả năng xảy ra và áp dụng được các phương pháp tìm hiểu thông 

tin qua tài liệu in và tài liệu điện tử;  

2.1.5. Khảo sát được bằng thực nghiệm để kiểm tra và chứng minh giả thuyết đã đưa ra;  

Suy nghĩ tầm hệ thống  

2.1.6. Đánh giá được vấn đề một cách tổng thể và xác định được những vấn đề phát sinh và tương 

tác trong hệ thống;   

2.1.7. Sắp xếp và xác định được các yếu tố trọng tâm, phân tích được ưu nhược điểm và chọn được 

giải pháp cân bằng; 



Kỹ năng, thái độ và tính chuyên nghiệp 

2.1.8. Phân tích được vấn đề với tư duy sáng tạo và đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng, kiên trì 

và linh hoạt trong giải quyết các tình huống;  

2.1.9. Nhận biết được khả năng, đặc điểm về tính cách, kiến thức và năng lực chuyên môn của 

chính mình, lập được kế hoạch cho nghề nghiệp thể hiện tinh thần chủ động và sẵn sàng chấp nhận 

rủi ro; 

2.1.10. Quản lý được thời gian và nguồn lực; 

2.1.11. Tìm hiểu và cập nhất được thông tin trong lĩnh vực khoa học công nghệ và ý thức được 

vấn đề học tập suốt đời;   

2.1.12. Thể hiện được đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, trung thực, khách quan và có 

trách nhiệm; 

2.2. Kĩ năng mềm 

Làm việc theo nhóm  

2.2.1. Thành lập được nhóm làm việc và tổ chức được các hoạt động nhóm;  

2.2.2. Hợp tác kỹ thuật được với các thành viên trong nhóm, phát triển và ãnh đạo được nhóm; 

Giao tiếp  

2.2.3. Xác định được đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp và có chiến lược giao tiếp hiệu quả;  

2.2.4. Giao tiếp được bằng văn bản, bản vẽ và các phương tiện điện tử hoặc đa truyền thông; 

2.2.5. Thuyết trình và giao tiếp hiệu quả trong báo cáo. 

2.2.6. Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp trình độ 400 điểm TOEIC hoặc tương đương; 

3. Về phẩm chất đạo đức 

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm 

việc độc lập; 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.  

4. Vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

Cử nhân Kỹ thuật Phân tích có thể làm việc trong công ty, nhà máy, phòng thí nghiệm, cơ quan 

thuộc các lĩnh vực:  

- Phân tích các chỉ tiêu trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm, dược phẩm, kiểm tra các chất cấm 

trong các sản phẩm xuất nhập khẩu. 

- Xây dựng, quản lý, vận hành phòng thí nghiệm phân tích. 

- Nghiên cứu triển khai, xây dựng, hiệu chỉnh quy trình phân tích, tiếp nhận và chuyển giao công 

nghệ; 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hóa phân tích. 

 


