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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP 

TP.HCM  

___________ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________  

     

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

Trình độ đào tạo:  Đại học  

Loại hình đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo:  Công nghệ Kỹ thuật Hóa học  

Tên tiếng Anh: Chemical Engineering 

Mã ngành: D510401 

(Ban hành theo Quyết định số: 235/QĐ-ĐHCN-ĐT Ngày 30/08/2007 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)  

   

1. Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo kỹ sư công nghệ ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học:  

Kiến thức  

- Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 

Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự 

nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng 

cao trình độ; 

- Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ hóa 

học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành hữu cơ và vô cơ; xây dựng quy 

trình công nghệ, tính toán, thiết kế, vận hành, quản lý các thiết bị trong công 

nghệ hóa học;  

- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế 

tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.  

Kỹ năng  
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- Tổ chức thực hiện dây chuyền sản xuất trong các lĩnh vực công nghệ hữu cơ 

và vô cơ;  

- Vận hành và quản lý hệ thống thiết bị trong công nghệ hóa học;  

- Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm;  

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ;  

- Nghiên cứu khoa học, đào tạo và 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.  

Thái độ  

- 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.  

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp  

- Kỹ sư công nghệ hóa học có thể làm việc trong công ty, nhà máy, cơ quan 

thuộc các lĩnh vực:  

 Quản lý, vận hành quy trình sản xuất và thiết bị công nghệ hóa học;  

Nghiên cứu triển khai, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển 

giao công nghệ;  

 Tính toán, thiết kế các thiết bị hóa chất;  

 Tổ chức, điều hành sản xuất, kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát 

triển sản xuất;  

+ Kỹ sư công nghệ hóa học có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên 

cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học.  

2. Thời gian đào tạo:  4 năm  

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:  131 tín chỉ  

4. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp phổ thông trung học.  

5. Quy trình đào tạo:  Theo học chế tín chỉ.  
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Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/08/2007.  

6. Thang điểm:  Theo học chế tín chỉ.  

7. Nội dung chương trình     

STT  Mã môn học  Tên môn học  Số tín chỉ  

Học phần:  

học trước(a),  

tiên quyết(b),  

song hành(c)  

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  39   

7.1.1 Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh  7     

1  2112007 

Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác – Lênin 

Fundamental principles of 

Marxism and Leninsm  

5(5,0,10)    

2 2112005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh  Ideology  
2(2,0,4)    

7.1.2 Khoa học xã hội  5    

Phần bắt buộc  3   

1  2112008 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Revolutionary lines of the 

Vietnam Communist party   

3(3,0,6)    

Phần tự chọn  2     

1  2112006 Pháp luật đại cương 

General Law 
2(2,0,4)    

2 2110002 Tâm lý học đại cương 

General Psychology  
2(2,0,4)    
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7.1.3 Nhân văn - Nghệ thuật  2     

Phần tự chọn  2     

1  2107040  Quản trị doanh nghiệp 

Bussiness Management  
2(2,0,4)    

2 2113018 Logic học 

Logics 
2(2,0,4)    

7.1.4 Ngoại ngữ  6     

Phần bắt buộc  6     

1  2111080  Anh văn  

English  
4(4,0,8)    

2  2104079  
Anh văn chuyên ngành hóa 

học  

Special English  

2(2,0,4)    

7.1.5 Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên  19     

Phần bắt buộc  17     

1 2113001 Toán A1 

Calculus A1 
2(2,0,4)  

2 2113002 Toán A2 

Calculus A2 
2(2,0,4)  

3 2113003 Toán A3 

Calculus A3 
2(2,0,4)  

4 2113007 Vật lý 1 

General Physics A1  
2(2,0,4)  

5 2113008 Vật lý 2 

General Physics A2 
2(2,0,4)  
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6  2104165  Thực hành hóa học đại cương 

Chemistry Practice  
2(0,4,2) 2104039(a)   

7  2104081  

Tin học ứng dụng trong công 

nghệ hóa học 

Computer application in 

chemistry  

2(0,4,2)    

8  2104039  Hóa học đại cương 

General chemistry  
3(3,0,6)    

Phần tự chọn  2     

1  2113010 
Phương pháp tính (Toán 

chuyên đề 2) 

Computational mathematics 

2(2,0,4)    

2 2113009 

Hàm phức và phép biến đổi 

Laplace (Toán chuyên đề 3) 

Complex analysis & Laplace 

transform 

2(2,0,4)    

3 2113011 
Xác suất thống kê (Toán 

chuyên đề 4) 

Probability and Statistics 

2(2,0,4)  

4 2113012 
Qui hoạch tuyến tính  (Toán 

chuyên đề 4) 

Linear programming 

2(2,0,4)  

5 2105191 Sinh học đại cương 

General Biology 
2(2,0,4)  

7.1.6 Giáo dục thể chất  3     

Phần bắt buộc  3     

1  2120001  Giáo dục thể chất  

Physical Education  
3(0,6,3)    
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7.1.7 Giáo dục quốc phòng  8     

Phần bắt buộc  8     

1  2120002  Giáo dục quốc phòng  

Military Science theory  
8(3,10,16)    

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  81   

7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành  34   

Phần bắt buộc  31    

1  2103130 Vẽ kỹ thuật  

Engineering drawings 
2(2,0,4)  

2 2104060  Hóa vô cơ 

Inorganic chemistry  
3(3,0,6) 2104039(a)   

3  2104264  Hóa phân tích 

Analytical chemistry  
3(3,0,6) 2104039(a)   

4  2104074  
Thực hành Hóa lý 

Practice of Physical 

chemistry  

2(0,4,2) 2104255(a)   

5  2104075  
Thực hành Hóa phân tích 

Practice of Analytical 

chemistry  

2(0,4,2) 2104264(a)   

6  2104073  Thực hành Hóa hữu cơ 

Practice of Organic chemistry  
2(0,4,2) 2104039(a)   

7  2104282  Nhiệt động hóa học 

Thermodynamics  
3(3,0,6) 2104039(a)   

8  2104044  Hóa hữu cơ 

Organic chemistry  
3(3,0,6) 2104039(a)   
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9  2118900  Cơ lưu chất ngành Hóa 

Fluid mechanic  
2(2,0,4)    

10  2104117  
Thực hành Hóa vô cơ 

Practice of inorganic 

chemistry  

2(0,4,2) 2104039(a)   

11  2104002  An toàn lao động 

Occupational safety  
1(1,0,2)    

12 2104034 Động hóa học 

Chemical Kinetics 
2(2,0,4) 2104039(a)   

13 2104255 Điện hóa học 

Electrochemistry 
2(2,0,4) 2104039(a)   

14 2104264 Hóa keo 

Colloid Chemistry 
2(2,0,4) 2104039(a)   

15 2104059 
Kỹ thuật phòng thí nghiệm 

hóa học 

Lab technique 

1(0,2,1)  

Phần tự chọn  3     

1  2104085  Vật liệu học 

Material science  
3(3,0,6) 2104039(a)   

2 2104156 
Kỹ thuật đo lường và tự động 

hóa 

Measuring and Automation 

3(3,0,6)  

3  2114002 Kỹ thuật điện 

Electrical technique 
3(3,0,6)  

7.2.2 Kiến thức chuyên ngành  37     

Phần bắt buộc  35     
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1  2104348  

Các quá trình và thiết bị cơ 

học 

Processes and mechanic 

equipments  

2(2,0,4) 2104282(A)   

2  2104298  
Quá trình và thiết bị truyền 

nhiệt 

Heat Transfer Process  

2(2,0,4) 2104348(a)   

3  2104297  
Quá trình và thiết bị truyền 

chất (Chuyển khối) 

Mass Transfer Process  

2(2,0,4) 2104348(a)   

4  2104158  
Kỹ thuật phản ứng 

Chemical reaction 

engineering  

2(2,0,4) 2104298(a)   

5  2104056  
Ăn mòn và bảo vệ kim loại 

Corrossion and protection of 

metal  

3(3,0,6)    

6  2104280  Kỹ thuật xúc tác 

Catalyst technique  
3(3,0,6) 2104074(a)   

7  2104041 Hóa học xanh 

Green chemistry 
3(3,0,6) 2104039(a)   

8  2104042 Hóa học, Hóa lý polymer 

Catalyst technique  
3(3,0,6) 2104074(a)   

9  2104084 Tổng hợp hữu cơ nâng cao 

Advaced Organic Synthesis 
3(3,0,6) 2104044(a)   

10  2104057 Hóa lý Silicat 

Silicate Physical chemistry 
3(3,0,6) 2104060(a)   

11 2104032 Công nghệ sản xuất phân bón  

Technology of Fertilizer 
3(3,0,6) 2104297(a)   
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12 21040113 
Thực hành chuyên ngành 

Công nghệ Vô cơ 1 

Lab of Industrial Inorganic 1 

2(0,4,2) 2104032(a)   

13 2104111 
Thực hành chuyên ngành 

Công nghệ Hữu cơ 1 

Lab of Industrial Organic 1 

2(0,4,2) 2104042(a)   

Phần tự chọn  2     

1  2104022  

Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết 

bị hóa chất 

Fundamental of Chemical 

equipment design  

2(2,0,4) 2104348(a)   

2  2104020  

Cơ sở thiết kế nhà máy hóa 

chất 

Fundamental of Chemical 

Plant design  

2(2,0,4) 2104348(a)   

3 2104185  Thiết bị và hệ thống lạnh 

Freezing Equipment 
2(2,0,4) 2104298(a)   

7.2.3 Thực tập tốt nghiệp  5   

1  2104998  Thực tập tốt nghiệp 

Graduate Practice 
5(0,10,10)  2104297(a)   

7.2.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung  5     

1  2104999  Khóa luận tốt nghiệp 

Graduate Project  
5(0,10,10)    

Học bổ sung  5     

1  2104199  Các phương pháp phân tích 

hóa lý 
2(2,0,4) 2104074(a)   

2  2104257  Giản đồ pha 3(3,0,6) 2104074(a)   
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8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY     

TT  
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 

phần 
Số tín chỉ 

Học phần:  

học trước(a),  

tiên 

quyết(b), 

song hành(c) 

Tiểu 

luận/ 

Bài 

tập 

lớn 

Giữa 

kỳ  

Thực 

hành  

Thi 

cuối kỳ 

Học kỳ 1  20                 

Học phần bắt buộc  20                 

1  2113007   Vật lý A1  2113007   2(2,0,4)           

2  2113001   Tóan A1  2113001   2(2,0,4)           

3  2112007   

Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - 

Lênin  

2112007   5(5,0,10)           

4  2120001   
Giáo dục thể 

chất   
2120001   3(0,6,3)           

5  2120002   
Giáo dục quốc 

phòng   
2120002   8(3,10,16)           

Học kỳ 2  15                 

Học phần bắt buộc  15                 

1  2111080   Anh văn   2111080   4(4,0,8)         
Trắc 

nghiệm  

2  2104059   

Kỹ thuật phòng 

thí nghiệm hóa 

học  

2104059   1(0,2,2)           

3  2113008   Vật lý A2  2113008   2(2,0,4)           

4  2113002   Toán A2  2113002   2(2,0,4)           

5  2104039   
Hóa học đại 

cương  
2104039   3(3,0,6)         

Trắc 

nghiệm  

6  2112008   

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

nam  

2112008   3(3,0,6)           

Học kỳ 3  12                 

Học phần bắt buộc  12                 

1  2104165   
Thực hành hóa 

học đại cương  
2104165   2(0,4,2) 2104039(a)        

Thực 

hành  
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2  2104060   Hóa vô cơ  2104060   3(3,0,6) 2104039(a)  
Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

3  2113003   Toán A3  2113003   2(2,0,4)           

4  2104282   
Nhiệt động hóa 

học  
2104282   3(3,0,6) 2104039(a)        

Trắc 

nghiệm  

5  2112005   
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  
2112005   2(2,0,4)           

Học kỳ 4  12                 

Học phần bắt buộc  10                 

1  2104034   Động hóa học  2104034   2(2,0,4) 2104039(a)          

2  2103135   Vẽ kỹ thuật   2103135   2(2,0,4)           

3  2104044   Hóa hữu cơ  2104044   3(3,0,6) 2104039(a)  
Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

4  2104117   
Thực hành Hóa 

vô cơ  
2104117   2(0,4,2) 2104039(a)        

Thực 

hành  

5  2104002   
An toàn lao 

động  
2104002   1(1,0,2)         

Trắc 

nghiệm  

Học phần tự chọn  2                 

1  2113010   
Phương pháp 

tính  
2113010   2(2,0,4)           

2  2113009   

Hàm phức & 

biến đổi 

Laplace  

2113009   2(2,0,4)           

3  2113011   
Xác xuất thống 

kê  
2113011   2(2,0,4)           

4  2113012   
Quy hoạch 

tuyến tính  
2113012   2(2,0,4)           

Học kỳ 5  10                 

Học phần bắt buộc  6                 

1  2104073   
Thực hành Hóa 

hữu cơ  
2104073   2(0,4,2) 2104039(a)        

Thực 

hành  

2  2104255   Điện hóa học   2104255   2(2,0,4) 2104039 (a)          

3  2118900   
Cơ lưu chất 

ngành Hóa  
2118900   2(2,0,4)   

Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

Học phần tự chọn  4                 

1  2107040   
Quản trị doanh 

nghiệp  
2107040   2(2,0,4)   

Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

2  2112006   
Pháp luật đại 

cương  
2112006   2(2,0,4)           
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3  2113018   Lôgic học  2113018   2(2,0,4)           

4  2110023   
Tâm lý học đại 

cương  
2110023   2(2,0,4)           

Học kỳ 6  9                 

Học phần bắt buộc  6                 

1  2104348   
Các quá trình và 

thiết bị cơ học  
2104348   2(2,0,4) 2104282(A)  

Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

2  2104264   Hóa phân tích  2104264   3(3,0,6) 2104039(a)  
Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

3  2104261   Hóa keo  2104261   1(1,0,2) 2104039(a)          

Học phần tự chọn  3                 

1  2104085   Vật liệu học  2104085   3(3,0,6) 2104039(a)  
Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

2  2104156   

Kỹ thuật đo 

lường và tự 

động hóa  

2104156   3(3,0,6)         
Trắc 

nghiệm  

3  2114503   Kỹ thuật điện  2114503   3(3,0,6)         
Trắc 

nghiệm  

Học kỳ 7  12                 

Học phần bắt buộc  12                 

1  2104074   
Thực hành Hóa 

lý  
2104074   2(0,4,2) 2104255(a)        

Thực 

hành  

2  2104298   

Quá trình và 

thiết bị truyền 

nhiệt  

2104298   2(2,0,4) 2104348(a)  
Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

3  2104075   
Thực hành Hóa 

phân tích  
2104075   2(0,4,2) 2104264(a)        

Thực 

hành  

4  2104041   Hóa học xanh  2104041   3(3,0,6) 2104039(a)          

5  2104056   
Ăn mòn và bảo 

vệ kim loại  
2104056   3(3,0,6)   

Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

Học kỳ 8  9                 

Học phần bắt buộc  9                 

1  2104081   

Tin học ứng 

dụng trong công 

nghệ hóa học  

2104081   2(0,4,2)         
Thực 

hành  

2  2104297   

Quá trình và 

thiết bị truyền 

chất (Chuyển 

khối)  

2104297   2(2,0,4) 2104348(a)  
Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  
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3  2104158   
Kỹ thuật phản 

ứng  
2104158   2(2,0,4) 2104298(a)  

Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

4  2104280   
Kỹ thuật xúc 

tác  
2104280   3(3,0,6) 2104074(a)        LT.TL  

Học kỳ 9  10                 

Học phần bắt buộc  10                 

1  2104079   
Anh văn chuyên 

ngành hóa học   
2104079   2(2,0,4)         

Trắc 

nghiệm  

2  2104191   

Thực hành quá 

trình và thiết bị 

hóa học  

2104191   2(0,4,2) 2104297(a)          

3  2104042   
Hóa học, Hóa lý 

polymer  
2104042   3(3,0,6) 2104074(a)          

4  2104084   
Tổng hợp hữu 

cơ nâng cao  
2104084   3(3,0,6) 2104044(a)          

Học kỳ 10  10                 

Học phần bắt buộc  8                 

1  2104057   Hóa lý silicat  2104079   3(3,0,6) 2104060(a)          

2  2104032   
Công nghệ sản 

xuất phân bón  
2104191   3(3,0,6) 2104297(a)  

Tiểu 

luận  
    LT.TL  

3  2104111   

Thực hành 

chuyên ngành 

Công nghệ hữu 

cơ 1  

2104042   2(0,4,2) 2104042(a)        
Thực 

hành  

Học phần tự chọn  2                 

1  2104022   

Cơ sở thiết kế 

và chế tạo thiết 

bị hóa chất  

2104022   2(2,0,4) 2104348(a)  
Tiểu 

luận  
    

Trắc 

nghiệm  

2  2104020   

Cơ sở thiết kế 

nhà máy hóa 

chất  

2104020   2(2,0,4) 2104348(a)        LT.TL  

3  2104185   
Thiết bị và hệ 

thống lạnh  
2104185   2(2,0,4) 2104298(a)          

Học kỳ 11  7                 

Học phần bắt buộc  7                 

1  2104113   

Thực hành 

chuyên ngành 

Công nghệ vô 

cơ 1  

2104113   2(0,4,2) 2104032(a)          
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2  2104998   
Thực tập tốt 

nghiệp  
2104998   5(0,40,8)           

Học kỳ 12  5                 

Khóa luận tốt nghiệp  5                 

1  2104999   
Khóa luận tốt 

nghiệp  
2104999   5(0,10,10)           

Hoặc học bổ sung  5                 

1  2104199   

Các phương 

pháp phân tích 

hóa lý  

2104199   2(2,0,4) 2104074(a)          

2  2104257   Giản đồ pha  2104257   3(3,0,6) 2104074(a)          
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9. Mô tả tóm tắt học phần     

1. Hóa học đại cương  3  

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên - Kiến thức về cấu tạo chất: Các khái 

niệm và định luật cơ bản, cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, liên kết hóa 

học và cấu tạo phân tử, trạng thái tự nhiên của vật chất. - Lý thuyết của các quá 

trình hóa học: nhiệt động lực học, cân bằng hóa học, động hoá học, dung dịch 

và điện hoá học.  

2. Thực hành hóa học đại cương  2  

Nội dung bao gồm: Điều chế CaCO3, xác định khối lượng O2 và đương lượng 

gam kẽm. Xác định công thức phân tử CuSO4.xH2O. Kết tinh lại muối ăn, thăng 

hoa axit salisilic, chưng cất axeton. Xác định khối lượng phân tử ure bằng 

phương pháp nghiệm lạnh. Trích ly anilin từ dung dịch nước. Xác định nhiệt 

trung hoà. Xác định ảnh hưởng nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác lên tốc độ phản 

ứng Na2S2O3 trong môi trường axit. Pha chế các loại nồng đô.Chuẩn độ phản 

ứng trung hoà, phản ứng oxy hóa- khử. Xác định ảnh hưởng của ion cùng loại, 

khác loại đến tích số tan. Thực hiện các phản ứng oxy hóa- khử có xúc tác trong 

dung dịch. Đo pH bằng pH meter, pha chế các dung dịch đệm và kiểm tra lại 

bằng pH meter. Kiểm tra phương trình Nernst bằng phương pháp đo sức điện 

động của pin điện  

3. Hóa vô cơ  3  

Nội dung bao gồm các định luật cơ bản của hóa vô cơ, tính chất các đơn chất 

và hợp chất của các nguyên tô trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học  

4. Nhiệt động hóa học  3  

Hóa lý 1 nghiên cứu cơ sở lý thuyết các quá trình Hóa học, ảnh hưởng của các 

thông số Vật lý, Hóa học tới quá trình Hóa học và các hệ Hóa học . Nội dung 

của Hóa lý 1 bao gồm: Nguyên lý thứ nhất, nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực 

hóa học, chiều và giới hạn của quá trình, cân bằng hóa học, lý thuyết cơ bản 

cân bằng pha, khái niệm về dung dịch, cân bằng dung dịch – hơi, cân bằng dung 

dịch và pha rắn  
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5. Hóa hữu cơ  3  

Nội dung của môn hóa hữu cơ gồm 3 phần: Phần I: Đại cương về hóa hữu cơ: 

các khái niệm cơ bản về hóa hữu cơ, hiệu ứng điện tử, cơ chế phản ứng hữu cơ. 

Phần II: Hydrocarbon: các khái niệm căn bản, phương pháp điều chế, các tính 

chất vật lý, tính chất hóa học của alkan, cycloalkan, alken, alkadien, alkyn, 

aromatic. Phần III: Các dẫn xuất của hydrocarbon: các khái niệm cơ bản, 

phương pháp điều chế, các tính chất vật lý, tính chất hóa học  

6. Thực hành Hóa vô cơ  2  

Nội dung của học phần bao gồm các thí nghiệm về tính chất, điều chế của các 

đơn chất và hợp chất cơ bản trong hóa vô cơ  

7. An toàn lao động  1  

Trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật an toàn lao động trong các hoạt 

động sản xuất  

8. Thực hành Hóa hữu cơ  2  

Nội dung cơ bản trong thực hành hóa hữu cơ gồm: Các thí nghiệm định tính 

các hợp chất hữu cơ, tổng hợp một số hợp chất hữu cơ.  

9. Cơ lưu chất ngành Hóa  2  

Học phần bao gồm những qui luật cân bằng, chuyển động của lưu chất, tương 

tác của dòng lưu chất đối với các vật chuyển động trong vòng lưu chất và đối 

với thành bao quanh. Học phần cũng trang bị cho sinh viên phương pháp giải 

các bài toán trong ngành Cơ khí cũng như các ngành kỹ thụât khác  

10. Các quá trình và thiết bị cơ học  2  

Nội dung bao gồm: cơ sở các quá trình và thiết bị thủy lực như bơm, quạt, máy 

nén, phân riêng hệ không đồng nhất, các kiến thức về cơ học vật liệu rời như 

đập, nghiền sàng và vận chuyển vật liệu rời  

11. Hóa phân tích  3  

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở, những 

nguyên lý chung của hóa học phân tích, bao gồm các phần: chuẩn độ axit-bazơ, 

phức chất, oxy hóa khử, tủa, và một số phương pháp hóa lý khác  
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12. Vật liệu học  3  

Vật liệu học nghiên cứu mối quan hệ tổ chức-tính chất của vật liệu. Trên cơ sở 

đó nghiên cứu vật liệu kim loại, vật liệu phi kim loại,vật liệu mới về các phương 

diện thành phần, tổ chức, tính chất và phạm vi ứng dụng của từng loại vật liệu  

13. Kỹ thuật đo lường và tự động hóa  3  

Nội dung bao gồm những nguyên lý cũng như cấu tạo cơ bản các loại dụng cụ 

đo thông dụng trong ngành công nghệ hóa học và thực phẩm, các sai số và xử 

lý sai số, các kiến thức ban đầu về điều khiển tự động  

14. Kỹ thuật điện  3  

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về điện, mạch điện và các phương 

pháp phân tích mạch. Sinh viên sẽ có khả năng giải các mạch điện  

15. Thực hành Hóa lý  2  

Nội dung bao gồm các thí nghiệm mô tả lý thuyết đã học về khái niệm dung 

dịch, cân bằng pha, cân bằng hóa học, hấp phụ, dung dịch keo và động học 

phản ứng  

16. Quá trình và thiết bị truyền nhiệt  2  

Học phần bao gồm các cơ sở các quá trình và thiết bị truyền nhiệt như đun 

nóng, làm nguội, ngưng tụ và cô đặc thông dụng trong ngành công nghệ hóa 

học và thực phẩm  

17. Thực hành Hóa phân tích  2  

Học phần này bao gồm 12 bài thực hành xác định các chất cơ bản bằng phương 

pháp phân tích thể tích, phân tích khối luợng và phân tích hóa lý  

18. Ăn mòn và bảo vệ kim loại  3  

Trình bày lý thuyết cơ bản của quá trình ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa, 

những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn và một số phương pháp bảo vệ 

kim loại khỏi ăn mòn trong môi trường khác nhau  

19. Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học  2  
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Đây là học phần thuộc lĩnh vực hoá học tính toán (computational chemistry) 

ứng dụng trong hóa học và các ngành có liên quan. Trang bị kiến thức cơ bản 

nhất về phương pháp lập trình tính toán các đại lượng trong hoá học như tính 

hằng số cân bằng, hằng số tốc độ phản ứng, hệ số hoạt độ trung bình của ion, 

độ dẫn điện,…Vấn đề tối ưu hoá thực nghiệm và sự mô phỏng quá trình phản 

ứng hoá học trong công nghiệp. Học phần đồng thời trang bị kiến thức cơ bản 

về cấu trúc phân tử bằng các chương trình hoá học lượng tử hiện đại, tính toán 

khả năng phản ứng hoá học  

20. Quá trình và thiết bị truyền chất (Chuyển khối)  2  

Trang bị cho sinh viên về cơ sở của quá trình hấp thu, chưng cất, hấp phụ, trích 

ly, sấy, kết tinh. Tính toán cân bằng vật chất, năng lượng và các thông số cơ 

bản về thiết bị truyền khối như đường kính, chiều cao  

21. Kỹ thuật phản ứng  2  

Trên cơ sở các môn quá trình thiết bị thủy cơ, quá trình thiết bị truyền nhiệt, 

quá trình thiết bị truyền khối, môn kỹ thuật phản ứng trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về quá trình và thiết bị phản ứng để tính toán và thiết kế các 

quá trình có xảy ra phản ứng (hóa học và sinh học…). Xác định điều kiện tối 

ưu cho quá trình vận hành và thiết kế thiết bị phản ứng  

22. Kỹ thuật xúc tác  3  

Nội dung gồm: lý thuyết cơ bản về chất xúc tác và quá trình xúc tá,. xúc tác 

công nghiệp, các giai đoạn sản xuất xúc tác trong công nghiệp cũng như các 

phương pháp hiện đại đánh giá xúc tác  

23. Anh văn chuyên ngành hóa học  2  

Nội dung bao gồm: Phần anh văn chuyên ngành về hóa công nghệ, hóa hữu cơ, 

hóa vô cơ, hóa lý, hóa dầu hóa hợp chất tự nhiên, hóa phân tích  

24. Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết bị hóa chất  2  

Học phần giúp cho sinh viên phương pháp lựa chọn, thiết kế các chi tiết cơ bản 

của thiết bị, cụm thiết bị và quy trình trong công nghệ hóa chất. Học phần cũng 

giúp cho sinh viên nắm được các phương pháp chế tạo, gia công, tính bền các 

chi tiết như thân, vỏ, đáy, nắp, chân đỡ, tai treo,…  
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25. Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất  2  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm những tiêu chuẩn cơ bản 

về thiết kế nhà máy. Nhiệm vụ thiết kế: những nguyên tắc và nội dung chọn địa 

điểm; nguyên tắc nội dung và cách tiến hành thiết kế mặt bằng nhà máy; thiết 

kế công nghệ; cách tiến hành vẽ các bản vẽ; thiết kế phần điện, hơi, cấp nước, 

thoát nước; các tính toán về kinh tế; hình thức,dàn bài bản thuyết minh  

26. Khóa luận tốt nghiệp  5  

Đồ án tốt nghiệp là dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng hoặc tính tóan để giải 

quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học  

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình  

Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:  

1. Đối với các đơn vị đào tạo  

- Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về 

nội dung của chương trình.  

- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi 

tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.  

- Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ 

toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng 

kí các học phần.  

- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo 

thực hiện tốt chương trình.  

- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, 

quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng 

viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.  

2. Đối với giảng viên  

- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần 

cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị 

bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.  

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho 

sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. 

- Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học 

nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các 
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phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết 

những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên 

viết thu hoạch.  

3. Kiểm tra, đánh giá  

- Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của 

sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.  

- Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học 

chế tín chỉ.  

- Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi 

cử, kiểm tra và đánh giá.  

4. Đối với sinh viên  

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho 

phù hợp với tiến độ.  

- Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài 

giảng.  

- Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của 

giảng viên.  

- Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học 

tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.  

- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để 

phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.  

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.  
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