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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT HẠT NHÂN 

Trinh độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư) 

Loại hình đào tạo: Chính qui 

Mã ngành đào tạo: 52520402 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 145 tín chỉ 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

Mục tiêu chung 

• Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hạt nhân (KTHN) nhằm trang bị cho người học 

kiến thức khoa học và kỹ thuật chuyên ngành KTHN, năng lực thực hành nghề 

nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội, khả năng tham gia giải 

quyết những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng 

những yêu cầu đặc biệt chặt chẽ về kỷ luật lao động của ngành KTHN, trung thành 

với tổ quốc, góp phần tăng cường ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa 

bình ở Việt Nam. 

• Có khả năng đáp ứng những vấn đề khoa học và KTHN, năng lực thực hành nghề 

nghiệp, khả năng tham gia giải quyết những vấn đề KTHN. 

• Có kiến thức về vật lý hạt nhân và hoá học phóng xạ. Khả năng sử dụng kiến thức 

chuyên môn sâu về KTHN để giải quyết các vấn đề như hóa học phóng xạ, an toàn 

bức xạ, đánh giá tình trạng nhiễm xạ môi trường, kiểm tra không phá hủy bề mặt và 

bên trong các thiết bị, quản lý và xử lý chất thải phóng xạ, ứng dụng đồng vị phóng 

xạ trong y học, công – nông nghiệp.  

• Có khả năng ứng dụng kiến thức chuyên môn về KTHN trong lĩnh vực vật lý xạ trị, y 

học hạt nhân, X quang và chuẩn đoán hình ảnh ở các bệnh viện. 

• Có năng lực nghiên cứu khoa học độc lập, khả năng tự học và làm việc độc lập cao. 
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• Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên môn. 

Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình KTHN có thể: 

• M01: Thể hiện chức năng của mình trong môi trường công nghiệp, hành chính, xây 

dựng và ứng dụng liên quan kiến thức khoa học mang tính học thuật, kỹ năng giải quyết 

vấn đề và kỹ năng giao tiếp. 

• M02: 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 các kiến thức cơ 

bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc. 

• M03: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu 

các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

• M04: Có các kiến thức nâng cao về  KTHN. Có năng lực trong các vấn đề ứng dụng 

công nghệ bức xạ như: y học, nông học, công nghiệp, môi trường…. 

• M05: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; đọc và dịch tài liệu chuyên ngành bằng 

tiếng Anh. 

Cơ hội việc làm:  

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư KTHN có cơ hội làm việc trong các viện nghiên cứu, cơ 

quan nhà nước, bệnh viện, lò phản ứng hạt nhân; trung tâm ứng dụng KTHN, trung tâm 

quan trắc và đánh giá môi trường, giảng dạy trong các trường ĐH, CĐ, … 

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

 Thực hiện theo qui chế hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Đà Lạt. 

3. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, THANG ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ hiện hành của 

trường Đại học Đà Lạt. 

4. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH (MÔ TẢ THEO NĂNG LỰC) 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành KTHN bao gồm 09 tiêu chí. Một cách 

tổng quát, sinh viên tốt nghiệp ngành KTHN sẽ thể hiện được các năng lực mô tả trong 

các chuẩn đầu ra sau đây: 

• C01:  - Khả năng hiểu biết về lý luận chính trị; có đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ 

luật, thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân. 
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       - Có khả năng ứng dụng kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật. 

• C02: Có khả năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm, khả năng phân tích và giải thích 

dữ liệu từ các thí nghiệm liên quan ngành nghề đào tạo. 

• C03: Thiết kế và phát triển sản phẩm công nghiệp. 

• C04: Có khả năng phối hợp tối ưu khi đồng thời làm việc trong nhiều nhóm khác. 

• C05: Có khả chế tạo các khối thiết bị hạt nhân, khả năng ứng dụng chùm bức xạ trong 

công nghiệp, nông nghiệp, y tế. 

• C06: Có sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong nghề 

nghiệp.  

• C07: Có sự hiểu biết về những vấn đề xã hội hiện đại và tính thời sự. 

• C08: Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mềm 

ứng dụng KTHN. 

• C09: Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn. 

5. BẢNG ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

Chuẩn đầu ra chương trình 

Mục tiêu đào tạo của chương trình 

M01 M02 M03 M04 M05 

C01 
Có khả năng ứng dụng kiến thức về toán, 

khoa học và kỹ thuật. 
X  X X  

C02 

Có khả năng thiết kế và tiến hành thí 

nghiệm, khả năng phân tích và giải thích dữ 

liệu từ các thí nghiệm liên quan ngành nghề 

đào tạo. 

X  X X  

C03 Thiết kế và phát triển sản phẩm công nghiệp X  X X  

C04 
Có khả năng phối hợp tối ưu khi đồng thời 

làm việc trong nhiều nhóm khác 
X     

C05 

Có khả chế tạo các khối thiết bị hạt nhân, 

khả năng ứng dụng chùm bức xạ trong công 

nghiệp, nông nghiệp, y tế. 

X  X X  
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C06 
Có sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và 

trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp. 
X     

C07 
Có sự hiểu biết về những vấn đề xã hội hiện 

đại và tính thời sự. 
 X  X  

C08 

Có trình độ tin học tương đương trình độ B; 

sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng 

KTHN. 

X  X X X 

C09 Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn.     X 

6. CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO KHUNG CDIO CẤP ĐỘ 3 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành KTHN được phân thành 4 nhóm, bao 

gồm: 

• Kiến thức và lập luận ngành. 

• Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp. 

• Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. 

• Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống trong bối cảnh môi 

trường, doanh nghiệp và xã hội 

Một cách tổng quát, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành KTHN sẽ thể 

hiện được các năng lực mô tả trong các chuẩn đầu ra ứng với 4 nhóm trên như sau: 

1. Kiến thức và lập luận ngành 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

1.1.1. Có khả năng ứng dụng kiến thức về vật lý, toán học, hóa học, khoa học và kỹ 

thuật, … 

1.1.2.  Có khả năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm cũng như khả năng phân tích và giải 

thích dữ liệu từ các thí nghiệm liên quan đến cơ, nhiệt. 

1.1.3. Có khả năng phối hợp tối ưu khi đồng thời làm việc trong nhiều nhóm khác. 

1.1.4. Có sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp, 

cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm và báo cáo các kết quả. 

1.1.5. Có sự hiểu biết về những vấn đề xã hội hiện đại và tính thời sự.  

1.1.6. Hiểu và xác định các đại lượng của trường tĩnh điện. 

1.1.7. Hiểu và xác định các đại lượng của mạch điện (L, R, C), các dụng cụ đo điện. 

1.1.8. Hiểu và xác định các đại lượng của từ trường tạo ra bởi dòng điện, chuyển động 

hạt điện tích trong từ trường. 
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1.1.9.  Hiểu và xác định các đại lượng của sức điện động cảm ứng, hệ số tự cảm,dòng 

cảm ứng, năng lượng từ trường, các dao động mạch RL, LC, RLC. 

1.1.10.  Hiểu được các tính chất trong vật chất. 

1.1.11. Hiểu và xác định các đại lượng của sóng điện từ, năng lượng, cường độ, áp suất 

bức xạ, phổ của các sóng điện từ. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

1.2.1. Phân biệt được các quá trình tương tác của bức xạ với vật chất 

1.2.2. Nắm bắt được nguyên tắc hoạt động của các hệ thống đầu dò ghi-đo bức xạ 

1.2.3. Phân loại các kiểu tiền khuếch đại và khuếch đại dùng trong các hệ phổ kế gamma 

1.2.4. Phân tích được vai trò chính của các bộ biến đổi tương tự-số (A/D) và số-tương tự 

(D/A) 

1.2.5. Có khả năng thiết kế phần giao diện ngoại vi với PC và tầm nhìn cơ bản về FPGA 

và DSP trong điện tử hạt nhân ứng dụng 

1.2.6. Đánh giá được vai trò của hệ thống đo gamma theo các cơ chế trùng phùng và đối 

trùng. 

1.2.7. Trình bày được cơ chế hoạt động chính của linh kiện bán dẫn 

1.2.8.  Hiểu và xác định được nguyên tắc làm việc chung của các loại transistor 

1.2.9.  Phân biệt được các kiểu thyrictor và TRIAC 

1.2.10.  Phân tích được mạch khuếch đại tín hiệu dùng Op-Amp 

1.2.11.  Thiết lập được một số mạch dao động và logic đếm 

1.2.12.  Thiết kế được một số mạch điện tử ứng dụng thực tế. 

1.2.13.  Phân biệt được chức năng chính của các thành phần logic số. 

1.2.14.  Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các kiểu biến đổi A/D, D/A. 

1.2.15.  Nắm bắt được kỹ thuật giao tiếp cơ bản giữa thiết bị với máy tính.  

1.2.16.  Lý giải được nguyên tắc truyền dữ liệu qua các cổng giao diện sẵn dùng.  

1.2.17.  Có khả năng thiết kế một số mạch điều khiển cơ bản trong ứng dụng thực tế. 

1.2.18.   Áp dụng được vi chương trình điều khiển hiển thị số. 

1.2.19.  Hiểu biết về nguồn bức xạ 

1.2.20.  Phân tích được các  tương tác xảy ra khi  bức xạ đi vào vật chất 

1.2.21.  Biết các đặc trưng chung của detector 

1.2.22.  Hiểu nguyên tắc hoạt động, cấu tạo, đăc trưng của detector chứa khí.Sử dụng được 

detector chứa khí. 
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1.2.23.  Hiểu nguyên tắc hoạt động, cấu tạo, đăc trưng của detector bán dẫn.Sử dụng được 

detector bán dẫn. 

1.2.24.  Biết các kỹ thuật đo neutron 

1.2.25.  Thực hiện được việc đo hoạt độ 

1.2.26.  Thực hiện được việc đo và phân tích phổ 

1.2.27.  Hiểu kỹ thuật đo trùng phùng 

1.2.28.  Hiểu và vận dụng kiến thức về kiến thức vật lý hạt nhân và vật lý nguyên tử 

1.2.29.  Kiến thức về tương tác của bức xạ với vật chất 

1.2.30.  Tổng quan các lò phản ứng hạt nhân và điện hạt nhân 

1.2.31.  Kiến thức về khuếch tán và làm chậm neutron 

1.2.32.  Cơ sở lý thuyết lò phản ứng. 

1.3 Kiến thức ngành 

Phần kiến thức bắt buộc   

1.3.1. Sinh viên chứng minh khả năng xác định vấn đề và giải một cách sáng tạo các bài 

toán kỹ thuật trong lĩnh vực KTHN 

1.3.2.  Có khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực  

1.3.3.  Có khả năng nhận ra vấn đề, đặt bài toán và tìm lời giải cho các vấn đề kỹ thuật  

1.3.4.  Sinh viên có kiến thức về thực tế nghề nghiệp cộng thêm trách nhiệm xã hội và tôn 

trọng đa dạng văn hóa 

1.3.5.  Sinh viên thể hiện được khả năng giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác nhau 

thuộc nhóm  

1.3.6.  Mở rộng sự học hỏi để hiểu được mối liên hệ giữa các giải pháp kỹ thuật trong bối 

cảnh toàn cầu 

1.3.7.  Sinh viên nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và có kỹ năng để duy trì và cải 

thiện các kỹ năng mềm 

1.3.8.  Sinh viên có có kiến thức rộng về những vấn đề hiện nay trong bối cảnh xã hội và 

hội nhập để phát triển trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức kể cả trách nhiệm với 

người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội 

1.3.9.  Sinh viên có khả năng sử dụng các công cụ hiện đại để giải các bài toán kỹ thuật 

như sử dụng máy tính khoa học, máy tính và các phần mềm thích hợp 

1.3.10.  Hiểu và ước lượng được các giá trị về năng lượng phản ứng hạt nhân với neutron, 

thông lượng neutron và tốc độ phản ứng, sự tắt dần neutron, sự làm chậm neutron 

1.3.11.  Hiểu và vận dụng được các đại lượng của năng lượng phân hạch, các sản phẩm 

phân hạch, các lò phản ứng phân hạch 
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1.3.12.  Hiểu và xác định được các tham số của phương trình liên tục, phương trình 

khuếch tán 

1.3.13.  Hiểu và xác định được tính tới hạn của lò phản ứng, khung phản xạ một nhóm, sự 

nhiểm độc và sự làm nghèo nhiên liệu, sự phụ thuộc thời gian của các lò phản ứng 

1.3.14.  Hiểu và xác định được các loại thanh điều khiển của một lò phản ứng, thực hành 

xác định được vai trò của các thanh điều khiển và chất nhiễm độc trong quá trình 

xác định trạng thái tới hạn của lò 

1.3.15.  Xác định được các trạng thái vật lý của lò phản ứng bao gồm điểm cộng nhiệt, độ 

phản ứng, điểm boron tới hạn, hệ số nhiệt đọ của độ phản ứng 

1.3.16.  Phân tích được thế nào là an toàn hạt nhân 

1.3.17.  Có tầm nhìn rõ về giá trị và thái độ ứng xử văn hóa an toàn 

Phần kiến thức tự chọn  

1.3.18. Kiến thức về cơ chế phản ứng hạt nhân 

1.3.19. Kiến thức về phản ứng hạt nhân với nơtron 

1.3.20. Kiến thức về phản ứng hạt nhân với các hạt tích điện 

1.3.21. Kiến thức về phân hạch hạt nhân 

1.3.22. Có kiến thức chuyên môn tốt: Cơ sở về hóa phóng xạ; Các phương pháp tách hóa 

phóng xạ, tách đồng vị phóng xạ. Chất mang. Hiệu ứng bức xạ  đối với dung dịch nước, 

vật liệu. Hóa học của các nguyên tố phóng xạ, các nguyên tố siêu uran, nhiên liệu hạt 

nhân  

1.3.23. Có khả năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm cũng như khả năng phân tích và giải 

thích số liệu từ các thí nghiệm liên quan đến chuyên môn của học phần 

1.3.24. Vận dụng tốt kiến thức chuyên môn để triển khai công việc tại các cơ sở hạt nhân  

1.3.25. Có kiến thức tốt về tin học và ngoại ngữ để tra cứu thông tin liên quan đến chuyên 

môn của môn học 

1.3.26. Hiểu biết về xã hội, giao tiếp tốt trong quan hệ xã hội và vận dụng kiến thức 

chuyên môn của môn học để phát triển xã hội 

1.3.27. Ý thức được giá trị của việc làm nhóm và triển khai được các công việc liên quan 

đến chuyên môn học phần theo nhóm 

1.3.28. Vận dụng phương pháp Monte Carlo để mô phỏng các bài toán cụ thể 

1.3.29. Có kiến thức tốt về tin học và ngoại ngữ để tra cứu thông tin liên quan đến chuyên 

môn của môn học 

1.3.30. Hiểu biết về xã hội,giao tiếp tốt trong quan hệ xã hội và vận dụng kiến thức 

chuyên môn của môn học để phát triển xã hội 
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1.3.31. Ý thức được giá trị của việc làm nhóm và triển khai được các công việc liên quan 

đến chuyên môn học phần theo nhóm 

1.3.32. Tổng hợp các kiến thức cơ bản về KTHN, qua đó hiểu được ý nghĩa thật sự về các 

ứng dụng của KTHN trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và bảo quản thực phẩm,.… 

1.3.33. Phân tích được ưu điểm và hạn chế của các ứng dụng 

1.3.34. Có khả năng đọc, dịch các tài liệu liên quan… 

1.3.35. Hiểu về các khái niệm và định nghĩa trong lĩnh vực đồng vị phóng xạ 

1.3.36. Nguyên tắc cơ bản về sản xuất đồng vị phóng xạ 

1.3.37. Tình toán lý thuyết sự tạo thành sản phẩm đồng vị phóng xạ trên cơ sở kích hoạt 

neutron các hạt nhân bia 

1.3.38. Các phản ứng hạt nhân ứng dụng trong điều chế đồng vị phóng xạ 

1.3.39. Các kiến thức cơ cơ bản về kiểm tra chất lượng một sản phẩm đồng vị phóng xạ 

1.3.40. Các kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ trong sản xuất đồng vị phóng xạ và hợp 

chất đánh dấu phóng xạ 

1.3.41. Thực tập và nắm được quy trình sản xuất đồng vị 

1.3.42. Hiểu về hiệu ứng bức xạ ion hóa (gamma, tia X) lên các hệ hóa học, hệ polymer 

1.3.43. Quá trình phân ly phóng xạ và các đặc trưng phản ứng hóa bức xạ 

1.3.44. Các kiến thức cơ bản về bức xạ ion hóa 

1.3.45. Hiểu biết phạm vi ứng dụng của các sản phẩm công nghệ bức xạ 

1.3.46. Vận dụng tốt kiến thức chuyên môn để triển khai công việc quan trắc phóng xạ 

môi trường tại các cơ sở hạt nhân 

1.3.47. Hiểu về nguyên tắc xạ trị 

1.3.48. Đọc và giải đoán được các ảnh chụp bằng bức xạ trong công nghiệp 

1.4. Kiến thức bổ trợ 

Phần kiến thức bắt buộc 

1.4.1. Hiểu và tính toán được các khái niệm cơ bản liên quan tới các hàm biến phức như: 

đạo hàm, tích phân, thặng dư 

1.4.2. Tìm được hàm gốc khi biết ảnh Laplace và ngược lại 

1.4.3. Áp dụng biến đổi Laplace để tìm nghiệm phương trình vi phân, phương trình mạch 

điện 

1.4.4. Tính toán được các đại lượng vật lý liên quan tới các toán tử vi phân như. Grad,div, 

rot, … trong tọa độ Descart, tọa độ cong( trụ, cầu) 
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1.4.5. Phân biệt và đưa về dạng chính tắc các phương trình đạo hàm riêng cấp II, có hai 

biến độc lập 

1.4.6. Nhận biết dạng và dùng phương pháp tách biến để tìm nghiệm các phương trình vật 

lý toán cơ bản như phương trình sóng, phương trình truyền nhiệt, phương trình 

Laplac 

1.4.7. Có khả năng tiếp thu được những môn học cao hơn trong chương trình vật lý như: 

điện động lực học, cơ học lương tử, …. 

1.4.8. Có khả năng hiểu và xử lý các bài toán xuất hiện trong thực tế và kỹ thuật liên 

quantới các vấn đề đã học 

1.4.9. Hiểu được các kiến thức cơ sở của lý thuyết xác xuất như: khái niệm cơ bản, các 

địng lý cộng, nhân xác xuất, … 

1.4.10.  Hiểu được các kiến thức cơ bản của thống kê toán: các ước lượng, các phân bố 

mẫu, nội dung phương pháp bình phương tối thiểu 

1.4.11.  Vận dụng được các kiến thức liên quan đến xác xuất, thống kê để xử lý các số 

liệu thực nghiệm thu được trong nghiên cứu 

1.4.12.  Tự nghiên cứu và nâng cao kiến thức trong lĩnh vực hạt nhân thực nghiệm có liên 

quan đến xác xuất, thống kê 

1.4.13.  Làm việc trong từng nhóm nhỏ có cùng hướng nghiên cứu chuyên môn 

Phần kiến thức tự chọn 

1.4.14. Hiểu và ước lượng được các giá trị về sai số, phương sai, cộng phương sai, sự 

truyền sai số và ước lượng khoảng tin cậy 

1.4.15. Hiểu và xác định được các tham  số của mô hình quy luật thực nghiệm và các 

phương sai dựa trên các mô hình  tổng quát 

1.4.16. Có kỹ năng trình bày một báo cáo khoa học  

1.4.17. Thực hiện kỹ năng thuyết trình cá nhân cũng như trong tập thể một cách chuyên 

nghiệp 

1.4.18. Nhận biết về tác động môi trường, kinh tế và xã hội của kỹ thuật làm việc 

1.4.19. Có kiến thức chuyên môn tốt: Về việc khai thác sử dụng các loại nguồn năng 

lượng – bao gồm nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo 

cũng như tác động đến môi trường bởi việc sử dụng các nguồn năng lượng khác 

nhau 

1.4.20. Vận dụng tốt kiến thức chuyên môn để triển khai công việc tại các cơ sở hạt nhân  

1.4.21. Có kiến thức tốt về tin học và ngoại ngữ để tra cứu thông tin liên quan đến chuyên 

môn của môn học 

1.4.22. Hiểu biết về xã hội, giao tiếp tốt trong quan hệ xã hội và vận dụng kiến thức 

chuyên môn của môn học để phát triển xã hội 
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2. Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp 

2. 1. Kỹ năng nghề nghiệp 

2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề 

2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề  

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 

2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống 

2.1.5. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc 

2.1.6. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn  

2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp  

2.2. Kỹ năng mềm  

2.2.1. Kỹ năng tự chủ  

2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm  

2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 

2.2.4. Kỹ năng giao tiếp  

2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

2.2.6. Các kỹ năng mềm khác 

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức 

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân 

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội  

4. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống trong bối 

cảnh môi trường, doanh nghiệp và xã hội  

4.1 Công cụ và công nghệ hỗ trợ 

4.1.1 Nhận thức được các công cụ, kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ 

4.1.2 Sử dụng các công cụ và công nghệ 

4.1.3 Hiểu được tiến trình và chu kỳ sống của hệ thống 

4.1.4 Nhận thức các chứng chỉ nghề nghiệp, các tiêu chuẩn liên quan đến ngành 

KTHN 

4.2 Hình thành ý tưởng và xây dựng hệ thống 

4.2.1 Xác định mục tiêu của bài toán dự án và thu thập yêu cầu 

4.2.2 Xác định chức năng, nguyên lý và kiến trúc của hệ thống 
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4.2.3 Phân tích và nghiên cứu tính khả thi của hệ thống 

4.2.4 Đặc tả mục tiêu, yêu cầu của hệ thống 

4.3 Thiết kế 

4.3.1 Tiến trình và phương pháp thiết kế 

4.3.2 Thiết kế kiến trúc và các thành phần của hệ thống 

4.3.3 Thiết kế đáp ứng tính khả mở, bảo mật, tin cậy, linh động và các mục tiêu khác 

4.4 Triển khai 

4.4.1 Thiết kế quá trình triển khai 

4.4.2 Hiểu và áp dụng quy trình triển khai 

4.4.3 Thử nghiệm, kiểm tra, thử tính hiệu lực, chứng nhận 

4.5 Kiểm chứng 

4.5.1 Hiểu được các tiến trình và phương pháp kiểm chứng 

4.5.2 Kiểm chứng các yêu cầu 

4.5.3 Kiểm chứng các thành phần hay toàn bộ hệ thống 

4.6 Vận hành 

4.6.1 Có khả năng thiết kế và tối ưu hóa vận hành 

4.6.2 Huấn luyện và vận hành 

4.6.3 Quản lý vận hành 

4.6.4 Bảo trì hệ thống 

7. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Chương trình đào tạo ngành KTHN được thiết kế với khối lượng toàn khóa là 145 tín 

chỉ (không tính số tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). 

Cấu trúc khối kiến thức cấu tạo nên chương trình đào tạo ngành KTHN và khối lượng 

tín chỉ được phân bố theo các khối kiến thức sau: 

Các khối kiến thức 
Số tín chỉ 

Ghi chú 
Tổng BB TC 

A - Kiến thức giáo dục đại cương 44 36 8/14  

A1 Lý luận chính trị 10 10 0  

A2 Giáo dục thể chất 0 0 0  

A3 Giáo dục quốc phòng 0 0 0 Chứng chỉ 

A4 Ngoại ngữ 7 7 0  
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A5 Toán học, Tin học, KH Tự nhiên 27 19 8  

A6 KH Xã hội và Nhân văn 3 0 3  

B - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 98 65 33  

B1 Kiến thức cơ sở 23 23 0  

B1 Kiến thức ngành 65 35 30/67  

B3 Kiến thức bổ trợ 10 7 3/6  

Tổng cộng 145 104 41  

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Các học phần 
Số tín chỉ 

Ghi chú 
Tổng LT TH 

8.1. Kiến thức giáo dục đại cương 47/56 46 10  

A1 Lý luận chính trị 10    

LC1001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2 2   

LC1002 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3 3   

LC2003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2   

LC2004 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
3 3 

  

A2 Giáo dục thể chất 0    

TC1001 Giáo dục thể chất 1 1  1  

TC1002 Giáo dục thể chất 2 1  1  

TC2003 Giáo dục thể chất 3 1  1  

A3 Giáo dục quốc phòng 0   Chứng chỉ 

QP2001 Giáo dục Quốc phòng 1  3 3   

QP2002 Giáo dục Quốc phòng 2 2 2   

QP2003 Giáo dục Quốc phòng 3 3  3  

A4 Ngoại ngữ 7 5 2  

NN1001 Tiếng Anh 1 3 2 1  

NN2002 Tiếng Anh 2 4 3 1  

A5 Toán học, Tin học, KH Tự nhiên 27 20 7  

 Các học phần bắt buộc 19 14 5  
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TN1001 Toán cao cấp B1 3 2 1  

TN1002 Toán cao cấp B2 3 2 1  

TN1003 Toán cao cấp B3 3 2 1  

HN1001 Vật lý đại cương 1 4 3 1  

HN1002 Vật lý đại cương 2 3 3   

CT1001 Tin học cơ sở 3 2 1  

 Các học phần tự chọn 5/8 6 2  

HH1001 Hóa học đại cương  3 3 0  

HH1501 Thực tập hóa học đại cương 2 0 2  

SH1001 Sinh học đại cương 3 3   

A6 KH Xã hội và Nhân văn 3/6 6   

LH1001 Pháp luật đại cương 3 3   

NV1006 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 3 3   

8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 98    

B1 Kiến thức cơ sở 23 19 4  

HN2101 Cơ sở Vật lý Hạt nhân 3 3   

HN2102 Điện tử cơ sở 4 3 1  

HN2103 Điện tử hạt nhân 3 2 1  

HN2104 Ghi đo bức xạ hạt nhân 4 3 1  

HN2105 Nhập môn Kỹ thuật Hạt nhân 1 3 3   

HN3107 Kỹ thuật vi xử lý và điều khiển tự động 3 2 1  

HN3101 Nhập môn Kỹ thuật Hạt nhân 2 3 3   

B2 Kiến thức ngành 65    

 Các học phần bắt buộc 35 22 13  

HN3203 Hóa học phóng xạ 3 3   

HN3206 
Lý thuyết lò phản ứng hạt nhân và thực hành 

mô phỏng 
4 3 1 

 

HN3207 An toàn hạt nhân 3 3   

HN3209 Công nghệ bức xạ 3 2 1  

HN3211 Đồng vị phóng xạ trong y học và sinh học 3 2 1  
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HN3212 
Kỹ thuật siêu âm và kiểm tra khuyết tật bề 

mặt 
3 2 1 

 

HN4201 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích môi 

trường 
3 2 1 

 

HN4202 Quan trắc phóng xạ môi trường 3 2 1  

HN4206 Ứng dụng công nghệ bức xạ trong y học  3 2 1  

HN4501 Thực tập nghề nghiệp 4 1 3  

HN5601 Khóa luận tốt nghiệp 3  3  

 Các học phần tự chọn (chọn trong DS sau)  30/67 48 19  

HN3201 Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ 3 2 1  

HN3202 
Thiết bị chụp X-Quang chuẩn đoán hình ảnh 

y tế 
3 2 1 

 

HN3204 Sinh học phóng xạ   3 3   

HN3205 Phản ứng hạt nhân và phản ứng phân hạch 3 3   

HN2208 Phương pháp số và mô phỏng  3 2 1  

HN3210 Phương pháp Monte Carlo và ứng dụng 3 2 1  

HN3213 Chụp ảnh y sinh 3 2 1  

HN3214 Các phương pháp tách trong hóa phóng xạ 3 2 1  

HN3215 Các kỹ thuật phân tích hạt nhân 3 3   

HN3216 Vật lý xạ trị 3 2 1  

HN4203 
Các dãy phóng xạ phân hủy tự nhiên và ứng 

dụng trong khoa học môi trường 
3 2 1 

 

HN4204 Liều lượng học 3 2 1  

HN4205 Các  phương pháp làm giàu phóng xạ 3 2 1  

HN4207 
Ứng dụng công nghệ bức xạ trong môi 

trường, nông nghiệp và bảo quản thực phẩm  
3 2 1 

 

HN4208 Quá trình hóa lý vật liệu hạt nhân 3 2 1  

HN4209 Sản suất đồng vị phóng xạ và chất đánh dấu 3 2 1  

HN4210 
Kỹ thuật viết báo cáo khoa học bằng tiếng 

Anh 
3 2 1 

 

HN4211 Năng lượng và môi trường  3 3   

HN4212 Đánh giá phóng xạ 3 3   
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HN4213 Quản lý thải phóng xạ 3 3   

HN4214 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp và vật liệu 
3 2 1 

 

HN5502 
Thực tập chuyên đề ứng dụng công nghệ bức 

xạ 
2  2 

 

HN5503 
Thực tập chuyên đề quan trắc phóng xạ môi 

trường 
2  2 

 

B3   Kiến thức bổ trợ 10/13 11 2  

 Các học phần bắt buộc 7 6 1  

HN2301 Toán cho kỹ sư  4 4   

HN2302 Xứ lý số liệu thực nghiệm 3 2 1  

 Các học phần tự chọn (chọn trong DS sau) 3/6 5 1  

HN4301 
Kỹ thuật viết báo cáo khoa học bằng tiếng 

Anh 
3 2 1 

 

HN4302 Năng lượng và môi trường  3 3   

9. BẢNG ĐỐI SÁNH HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH 

Học phần 
Chuẩn đầu ra chương trình 

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 

9.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

Các học phần bắt buộc 

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác-

Lênin 1 

      
X 

  

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác-

Lênin 2 

      
X 

  

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

      
X 

  

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

      
X 

  

Giáo dục thể chất 1 
         

Giáo dục thể chất 2 
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Giáo dục thể chất 3 
         

Giáo dục Quốc 

phòng 1 

         

Giáo dục Quốc 

phòng 2 

         

Giáo dục Quốc 

phòng 3 

         

Tiếng Anh 1 
        

X 

Tiếng Anh 2 
        

X 

Toán cao cấp B1 X 
        

Toán cao cấp B2 X 
        

Toán cao cấp B3 X 
        

Vật lý đại cương 1 X 
        

Vật lý đại cương 2 X 
        

Tin học cơ sở 
       

X 
 

Pháp luật đại cương 
   

X 
     

Các học phần tự chọn 

Hóa học đại cương X 
        

Thực tập hóa học đại 

cương 
X X 

       

Sinh học đại cương X 
        

Kỹ năng soạn thảo 

văn bản hành chính 
X 

  
X 

   
X 

 

9.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Các học phần bắt buộc 

Điện tử cơ sở X X 
  

X 
    

Điện tử hạt nhân X X 
  

X 
    

Ghi đo bức xạ hạt 

nhân 
X X 

   
X 

   

Nhập môn Kỹ thuật 

Hạt nhân 1 
X X 

  
X 

 
X 
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Cơ sở Vật lý Hạt 

nhân 
X X 

       

Điều khiển tự động X X 
  

X 
    

Nhập môn kỹ thuật 

Hạt nhân 2 
X X 

  
X 

 
X 

  

Lý thuyết lò phản 

ứng hạt nhân và thực 

hành mô phỏng 

X 
 

X 
 

X 
    

An toàn hạt nhân 
   

X 
 

X X 
  

Phương pháp số và 

mô phỏng 
X X X 

 
X 

 
X X 

 

Thực tập nghề 

nghiệp 
X X X X X X X X X 

Toán cho kỹ sư  X 
        

Cơ sở lập trình X X X 
 

X 
  

X 
 

Xử lý số liệu thực 

nghiệm 
X X      X  

Kỹ thuật vi xử lý và 

điều khiển 
X X X X X   X  

Hóa học phóng xạ X X     X   

Sinh học phóng xạ X X     X   

Công nghệ bức xạ X X     X   

          

Đồng vị phóng xạ 

trong y học và sinh 

học 

X       X  

Kỹ thuật siêu âm và 

kiểm tra khuyết tật 

bề mặt 

X X   X     

Ứng dụng kỹ thuật 

hạt nhân phân tích 

môi trường 

X X   X   X  

Các dãy phóng xạ 

phân hủy tự nhiên và 
X X      X  
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ứng dụng trong khoa 

học môi trường 

Các học phần tự chọn 

Kỹ thuật chụp ảnh 

phóng xạ 
X X X  X   

  

Thiết bị chụp X-

Quang chuẩn đoán 

hình ảnh y tế 

X X X  X   X 
 

Phản ứng hạt nhân 

và phản ứng phân 

hạch 

X X 
    

X 
  

Chụp ảnh y sinh X X   X   X  

Các phương pháp 

tách trong hóa phóng 

xạ 

X X   X     

Vật lý xạ trị X X   X   X  

Các  phương pháp 

làm giàu phóng xạ 
X X   X     

Quá trình hóa lý vật 

liệu hạt nhân 
X X   X   X  

Năng lượng và môi 

trường 

 
X 

  
X 

 
X 

  

Kỹ thuật viết báo cáo 

khoa học bằng tiếng 

Anh 

     
X X 

 
X 

Phương pháp Monte 

Carlo và ứng dụng 
X X X 

 
X 

 
X 

  

Chu trình nhiên liệu 

hạt nhân 
X 

   
X 

    

Quản lý thải phóng 

xạ 

  
X X 

 
X X 

  

Đánh giá phóng xạ 
 

X 
 

X 
 

X X 
  

Các kỹ thuật phân 

tích hạt nhân 
X X X X 
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Liều lượng học X 
 

X 
   

X 
  

Quan trắc phóng xạ  

môi trường 

 
X X X 

     

Ứng dụng công nghệ 

bức xạ trong y học 

  
X 

  
X X 

  

Ứng dụng công nghệ 

bức xạ trong môi 

trường, nông nghiệp 

và bảo quản thực 

phẩm 

  
X 

  
X X 

  

Ứng dụng kỹ thuật 

hạt nhân trong công 

nghiệp và vật liệu 

  
X 

  
X X 

  

Sản suất đồng vị 

phóng xạ và chất 

đánh dấu 

  
X 

  
X X 

  

Thực tập chuyên đề 

quan trắc phóng xạ 

môi trường 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Thực tập chuyên đề 

ứng dụng công nghệ 

bức xạ 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Khóa luận tốt nghiệp X X X X X X X X X 

 

SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP  

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8 HK 9 

Kiến thức GD đại cương  

 Kiến thức GD chuyên nghiệp 

 Thực tập  

 Khóa luận 

10. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

HỌC KỲ 1 
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STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 15 13 2  

1 TC1001 Giáo dục thể chất 1 1*  1*  

2 TN1001 Toán cao cấp B1 3 3   

3 HN1001 Vật lý đại cương 1 4 3 1  

4 LC1001 
Những NL cơ bản của CN Mác -

Lênin 1 
2 2   

5 CT1001 Tin học cơ sở 3 2 1  

6 LH1001 Pháp luật đại cương 3 3   

Các học phần tự chọn     

 

HỌC KỲ 2 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 16 14 2  

1 NN1001 Tiếng Anh 1 3 2 1  

2 TC1002 Giáo dục thể chất  2 1*  1*  

3 
LC1002 

Những NL cơ bản của CN Mác -

Lênin 2 
3 3  

 

4 TN1002 Toán cao cấp B2 3 3   

5 HN1002 Vật lý đại cương 2 3 3   

6 HN1003 Điện tử cơ sở 4 3 1  

Các học phần tự chọn  3/8 6 2  

1 SH1001 Sinh học đại cương 3 3   

2 HH1001 Hóa học đại cương 3 3 0  

3 HH1002 Thực tập hóa đại cương 2 0 2  

 

HỌC KỲ 3 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 15 13 2  

1 LC2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2   
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2 NN2002 Tiếng Anh 2  4 3 1  

3 TC2003 Giáo dục thể chất 3 1*  1*  

4 TN2003 Toán cao cấp B3 3 3   

5 HN2101 Cơ sở Vật lý Hạt nhân 3 3   

6 HN2103 Điện tử hạt nhân 3 2 1  

7 QP2001 Giáo dục Quốc phòng 1 3* 3*   

8 QP2002 Giáo dục Quốc phòng 2 2* 2*   

9 QP2003 Giáo dục Quốc phòng 3 3*  3*  

Các học phần tự chọn      

 

HỌC KỲ 4 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 17 15 2  

1 LC2002 
Đường lối CM của Đảng Cộng sản 

VN 3 3  

 

2 HN2302 Xử lý số liệu thực nghiệm 3 2 1  

3 HN2104 Ghi đo bức xạ hạt nhân 4 3 1  

4 HN2105 Nhập môn Kỹ thuật HN 1 3 3   

5 HN2301 Toán cho kỹ sư  4 4   

Các học phần tự chọn  3/9 6 3  

1 HN2208 Phương pháp số và mô phỏng 3 2 1  

2 HN2108 Cơ sở lập trình 3 2 1  

3 NV1006 Kỹ năng soạn thảo văn bản 3 2 1  

 

HỌC KỲ 5 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 15 14 1  

1 HN3101 Nhập môn Kỹ thuật HN 2 3 3   

2 HN3107 Kỹ thuật vi xử lý và điều khiển 3 2 1  

3 HN3207 An toàn hạt nhân 3 3   
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4 HN3203 Hóa học phóng xạ 3 3   

5 HN3204 Sinh học phóng xạ 3 3   

Các học phần tự chọn 6/11 8 3  

1 HN3210 
Phương pháp Monte Carlo và ứng 

dụng 
3 2 

1 

 

2 HN3201 Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ 3 2 1  

3 HN3202 
Thiết bị chụp X-Quang chuẩn đoán 

hình ảnh y tế 
3 2 1 

 

4 HN3205 Phản ứng HN và phản ứng phân hạch 2 2   

 

HỌC KỲ 6 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 13 9 4  

1 HN3206 
Lý thuyết lò phản ứng hạt nhân và 

thực hành mô phỏng 
4 3 1 

 

2 HN3209 Công nghệ bức xạ 3 2 1  

3 HN3211 
Đồng vị phóng xạ trong y học và 

sinh học 
3 2 1 

 

4 HN3212 
Kỹ thuật siêu âm và kiểm tra khuyết 

tật bề mặt 
3 2 1 

 

Các học phần tự chọn  6/12 8 4  

1 HN3213 Chụp ảnh y sinh 3 2 1  

2 HN3214 
Các phương pháp tách trong hóa 

phóng xạ 
3 2 1 

 

3 HN3215 Các kỹ thuật phân tích hạt nhân 3 2 1  

4 HN3216 Vật lý xạ trị 3 2 1  

 

HỌC KỲ 7 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 9 6 3  

1 HN4201 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân 

tích môi trường 
3 2 1 
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2 HN4202 Quan trắc phóng xạ môi trường 3 2 1  

3 HN4206 
Ứng dụng công nghệ bức xạ trong y 

học  
3 2 1 

 

Các học phần tự chọn  6/12 8 4  

1 HN4203 

Các dãy phóng xạ phân hủy tự nhiên 

và ứng dụng trong khoa học môi 

trường 

3 2 1 

 

2 HN4204 Liều lượng học 3 2 1  

3 HN4205 Các  phương pháp làm giàu phóng xạ 3 2 1  

4 HN4207 

Ứng dụng công nghệ bức xạ trong 

môi trường, nông nghiệp và bảo quản 

thực phẩm  

3 2 1 

 

 

HỌC KỲ 8 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 4 1 3  

1 HN4501 Thực tập nghề nghiệp 4 1 3  

Các học phần tự chọn  14/25 17 8  

1 HN4208 Quá trình hóa lý vật liệu hạt nhân 3 2 1  

2 HN4209 
Sản suất đồng vị phóng xạ và chất 

đánh dấu 
3 2 1 

 

3 HN4210 
Kỹ thuật viết báo cáo khoa học bằng 

tiếng Anh 
3 2 1 

 

4 HN4211 Năng lượng và môi trường  3 3   

5 HN4212 Đánh giá phóng xạ 3 3   

6 HN4213 Quản lý thải phóng xạ 3 3   

7 HN4214 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

công nghiệp và vật liệu 
3 2 1  

8 HN5502 
Thực tập chuyên đề ứng dụng công 

nghệ bức xạ 
2  2  

9 HN5503 
Thực tập chuyên đề quan trắc phóng 

xạ môi trường 
2  2  

HỌC KỲ 9 
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STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH Ghi chú 

Các học phần bắt buộc 3  3  

1 HN5601 Khóa luận tốt nghiệp 3  3  

Các học phần tự chọn     

11. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

11.1. Mô tả các học phần giáo dục đại cương 

Mã học phần: LC1001           Số tín chỉ: 2-2-0 

Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1  

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học phần đầu tiên của chương 

trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng. 

Mô tả học phần: Ngoài chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-

Lênin và một số vấn đề chung của học phần. Căn cứ vào mục tiêu học phần, nội dung 

chương trình môn học được cấu trúc thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin: chủ nghĩa duy vật, phép 

biện chứng duy vật và chủ nghía duy vật lịch sử. Bên cạnh đó, học phần từng bước giúp 

xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các 

khoa học chuyên ngành được đào tạo; xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể 

tiếp cận được nội dung học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; và xây dựng niềm tin, lý 

tưởng cách mạng cho người học. 

Mã học phần: LC1002           Số tín chỉ: 3-3-0 

Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

Mô tả học phần: Nội dung học phần được cấu trúc thành 2 phần, 6 chương: Phần thứ 

nhất có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ hai có 3 chương, trong đó 

có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.Đồng 

thời, học phần nhằm phân tích cơ sở kinh tế của xã hội Tư bản để thấy được bản chất bóc 

lột của nó đối với quần chúng nhân dân lao động nói chung, giai cấp công nhân nói riêng; 

nhận thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay; xác lập cơ 

sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung học phần Tư tưởng Hồ Chí 
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Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng 

của Đảng; và xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho người học. 

Mã học phần: LC2003              Số tín chỉ: 2-2-0 

Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: 

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

Mô tả học phần: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp sinh viên nhận thức rõ 

vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng 

trong cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần bồi dưỡng cho sinh viên lập trường 

quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên 

định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu tranh chống 

những quan điểm sai trái bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 

trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở những kiến thức đã được 

học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành 

tốt chức trách của mình, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng theo con 

đường mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. 

Mã học phần: LC2004          Số tín chỉ: 3-3-0 

Tên học phần:  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: 

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh  

Mô tả học phần: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về 

đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ 

xây dựng CNXH. Bên cạnh đó, học phần nhằm bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của 

sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Ngoài ra, học phần giúp sinh viên 

vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng. 

Mã học phần: TC1001             Số tín chỉ: 1-0-1 

Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 
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Mô tả học phần: Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ 

bản về điền kinh bao gồm: lịch sử phát triển môn điền kinh; một số kỹ thuật cơ bản về 

điền kinh như chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy 100m ở xuất phát. 

Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ 

chức giải và làm trọng tài môn điền kinh. Thông qua việc thực hành các bài tập điền kinh 

được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và 

nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức 

bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

Mã học phần: TC1002             Số tín chỉ: 1-0-1 

Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 

Mô tả học phần: Đối với học phần Giáo dục thể chất 2, sinh viên có thể chọn một 

trong các bộ môn cầu lông, bóng bàn, bóng đá hoặc bóng ném. 

Đối với bộ môn cầu lông (TC1102-A), học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức và kĩ năng cơ bản về cầu lông bao gồm: vị trí, tác dụng và lịch sử phát triển môn cầu 

lông; các nguyên lý và kỹ thuật cơ bản môn cầu lông. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh 

viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn cầu 

lông. Thông qua việc thực hành các bài tập môn cầu lông được thiết kế trong học phần, 

sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng lực vận động 

của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và mềm 

dẻo. 

Đối với bộ môn bóng bàn (TC1102-B), học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức và kĩ năng cơ bản về bóng bàn bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn bóng 

bàn; các kỹ thuật và chiến thuật cơ bản môn bóng bàn. Đồng thời, học phần cũng giúp 

sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn 

bóng bàn. Thông qua việc thực hành các bài tập môn bóng bàn được thiết kế trong học 

phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng lực vận 

động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và 

mềm dẻo. 

Đối với bộ môn bóng đá (TC1102-C), học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức và kĩ năng cơ bản về bóng đá bao gồm: lịch sử và tác dụng môn bóng đá; nguyên lý 

kỹ thuật đá bóng; các kỹ thuật di duyển, đá bóng, dừng bóng, dẫn bóng, tranh bóng, đánh 

đầu và ném biên; các chiến thuật cơ bản cá nhân, nhóm và toàn đội. Đồng thời, học phần 

cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm 

trọng tài môn bóng đá. Thông qua việc thực hành các bài tập môn bóng đá được thiết kế 

trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng 

lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo 

léo và mềm dẻo. 

Đối với bộ môn bóng ném (TC1102-D), học phần trang bị cho sinh viên hệ thống 

kiến thức và kĩ năng cơ bản về bóng ném bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn 

bóng ném; các chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản bóng ném. Đồng thời, học phần 
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cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm 

trọng tài môn bóng ném. Thông qua việc thực hành các bài tập môn bóng ném được thiết 

kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao 

năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự 

khéo léo và mềm dẻo. 

Mã học phần: TC2003             Số tín chỉ: 1-0-1 

Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 

Mô tả học phần: Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ 

bản về bóng chuyền bao gồm: lịch sử phát triển môn bóng chuyền; các nguyên lí kỹ thuật; 

các kỹ thuật cơ sở như tư thế chuẩn bị và di động, lăn ngã cứu bóng; các kỹ thuật cơ bản 

như chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay, đập bóng và chắn bóng; các chiến thuật 

tấn công và phòng thủ cơ bản. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những 

điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng chuyền. Thông qua 

việc thực hành các bài tập bóng chuyền được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp 

dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả 

các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

Mã học phần: QP2001                         Số tín chỉ: 3-3-0 

Tên học phần: Giáo dục quốc phòng 1 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao 

gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây 

dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của 

Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. 

Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ 

thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. 

Mã học phần: QP2002                         Số tín chỉ: 2-0-2 

Tên học phần: Giáo dục quốc phòng 2 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng 1 

Mô tả học phần: Học phần giới thiệu lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị 

cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ 

huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác 

dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, 

B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa 

học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội 

hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số 

loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết 
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thương. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham 

gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. Học phần nhằm trang bị cho sinh viên một số 

kỹ năng cơ bản thực hành bắn súng tiểu liên AK và luyện tập bắn súng AK bài 1b; huấn 

luyện những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh: các tư thế vận động trên 

chiến trường, cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, địa vật, hành động của 

cá nhân trong công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Nội dung 

gồm: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; từng người trong chiến đấu tiến công; từng người 

trong chiến đấu phòng ngự. 

Mã học phần: QP2003                         Số tín chỉ: 3-3-0 

Tên học phần: Giáo dục quốc phòng 3 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng 2 

Mô tả học phần: Học phần được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác 

quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực 

lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ 

thuật quốc phòng, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược "diễn biến 

hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần 

đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, 

chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự 

an toàn xã hội. 

Mã học phần: LH1001            Số tín chỉ: 3-3-0 

Tên học phần: Pháp luật đại cương 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần giới thiệu khái quát về nguồn gốc ra đời của nhà nước, 

nguồn gốc ra đời của pháp luật nói chung, giới thiệu những vấn đề cơ bản của Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nan; quan hệ pháp luật, quy phạm pháp luật, vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Giới thiệu cho sinh viên những quy định cơ bản về các 

ngành luật của Việt Nam như Luật hình sự và tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân 

sự, luật Hiến pháp, luật Hành chính và tố tụng hành chính, luật hôn nhân và gia đình, luật 

thương mại luật lao động… 

Mã học phần: NN1001                               Số tín chỉ: 3-2-1 

Tên học phần: Tiếng Anh 1 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả môn học: Môn học giúp sinh viên có khả năng hiểu được các loại hình văn bản 

nói và viết tiếng Anh mức độ tiền trung cấp, từ đó bắt đầu hình thành ở sinh viên kỹ năng 

diễn đạt thông qua khẩu ngữ và bút ngữ bằng tiếng Anh đối với các đề tài giao tiếp hàng 

ngày. Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về văn hoá xã hội và các kiến 
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thức về ngôn ngữ như: từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ âm, ngữ pháp cấp độ căn bản tiền trung 

cấp để sinh viên có thể giao tiếp nghe nói đọc viết với các đề tài thông thường như gia 

đình, công việc, giải trí, tương lai..., và có đủ kiến thức căn bản để tiếp tục hoàn thành học 

phần tiếng Anh 2 tiếp theo.  

Mã học phần: NN2002                              Số tín chỉ: 4-3-1 

Tên học phần: Tiếng Anh 2 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả môn học: Môn học giúp sinh viên khả năng hiểu được các loại hình văn bản nói 

và viết tiếng Anh, từ đó hình thành ở sinh viên kỹ năng diễn đạt thông qua khẩu ngữ và 

bút ngữ bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó môn học này cũng cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức về văn hoá xã hội và các kiến thức về ngôn ngữ như: từ vựng - ngữ nghĩa, ngữ âm, 

ngữ pháp,… nhằm giúp sinh viên hiểu biết hơn nữa về đất nước, con người nước Anh, 

Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới. 

Thông qua hệ thống bài tập đa dạng mang tính thực tế cao, sinh viên có thể đọc và 

hiểu được những bài đọc ở trình độ tiền trung cấp, có thể nghe và thảo luận những vấn đề 

gần với cuộc sống thường ngày bằng tiếng Anh và cơ bản có thể viết được đoạn văn bằng 

tiếng Anh về những chủ đề trong cuộc sống (mô tả gia đình, mô tả người bạn thân, …). 

Mã học phần: NV1006               Số tín chỉ: 3-2-1 

Tên học phần: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính  

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo cử nhân khoa học 

ngữ văn hệ chính quy. Nội dung chính là trang bị cho người học hệ thống tri thức nền 

tảng và kỹ năng về việc soạn thảo các loại hình văn bản hành chính. Từ đó có đủ chuyên 

môn để soạn thảo, xử lý và quản lý các kiểu văn bản hành chính trong thực tế cuộc sống. 

Mã học phần : SH2001 – Sinh học đại cương (3-3-0) 

Học phần:  bắt buộc  tự chọn 

Học phần tiên quyết: Hóa đại cương, Hóa hữu cơ 

Mô tả học phần: Học phần giới thiệu  

- Vai trò, vị trí và các ứng dụng của ngành sinh học trong đời sống.  

- Các đặc trưng cơ bản của hệ thống sống. 

- Cơ sở hóa học của hệ thống sống (các liên kết hóa học, các chất vô cơ, hữu cơ). 

- Cấu tạo của tế bào Prokaryote và Eukaryote. 

- Cấu tạo màng tế bào và các cơ chế vận chuyển qua màng tế bào. 

- Cấu trúc gene và nhiễm sắc thể cũng như sự đột biến gene và nhiễm sắc thể. 
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- Cơ chế nhân đôi của gene, sự sinh tổng hợp protein. 

- Chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân. 

- Sự biệt hóa của tế bào. 

- Quá trình quang hợp và hô hấp của tế bào. 

- Tổ chức cơ thể thực vật, tầm quan trọng của thực vật, sự sinh sản ở thực vật, quang 

kỳ và sự ra hoa ở thực vật. 

- Tổ chức cơ thể động vật từ cấp độ tế bào đến cấp độ cơ quan; cấu tạo và chức năng 

của các hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết và hệ thần kinh ở động vật; cơ chế 

sinh sản ở động vật. 

- Kiến thức cơ bản về vi sinh vật học (virus, vi khuẩn, vi nấm, tảo, nguyên sinh động 

vật). 

Các học thuyết tiến hóa, nguồn gốc sự sống, sự hình thành loài và nguồn gốc loài 

người. 

Mã học phần : TN1001        Số tín chỉ : 3-2-1 

Tên học phần : Toán cao cấp B1 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Nội dung chính của học phần bao gồm: Dãy số thực, phép tính vi 

phân hàm một biến thực, phép tính tích phân hàm một biến thực, chuỗi số, chuỗi hàm 

(chuỗi lũy thừa, chuỗi Fourier). 

 Mã học phần : TN1002        Số tín chỉ : 3-2-1 

Tên học phần : Toán cao cấp B2 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Nội dung chính của học phần bao gồm: Các cấu trúc đại số (Nhóm, 

vành, trường), ma trận, định thức, các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính, 

không gian vector, cơ sở, số chiều, tọa độ vector, phép biến đổi tuyến tính, dạng toàn 

phương, siêu mặt bậc 2. 

Mã học phần : TN1003        Số tín chỉ : 3-2-1 

Tên học phần : Toán cao cấp B3 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Nội dung chính của học phần bao gồm: Phép tính vi phân hàm nhiều 

biến, cực trị hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình 

vi phân thường, phương trình đạo hàm riêng,  hàm biến phức, phép biến đổi Laplace. 

Mã học phần: CT1001 Số tín chỉ: 3-2-1 

Tên học phần: Tin học cơ sở 
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Đặc điểm học phần:  GD đại cương GD chuyên nghiệp| Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần:  

Môn học nhằm cung cấp kiến thức về tin học, cách biểu diễn thông tin trong máy 

tính, sử dụng hệ điều hành, Internet & dịch vụ, phần mềm độc hại đồng thời giới thiệu 

một số chương trình ứng dụng thông dụng: bộ gõ tiếng Việt, soạn thảo văn bản, xử lý 

bảng tính, trình chiếu. Ngoài ra sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập cũng 

như theo nhóm. 

Mã học phần: HH1001               Số tín chỉ: 3-3-0 

Tên học phần: Hóa đại cương 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: không có 

Mô tả học phần: Học phần Hóa Đại cương bao gồm hai phần là Cấu tạo chất và Cơ sở 

lý thuyết các quá trình hóa học.  

Phần Cấu tạo chất cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thuyết nguyên tử, 

phân tử, cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học.  

Phần Cơ sở lý thuyết quá trình hóa học khảo sát về nhiệt hóa học, nhiệt động hóa học, 

động hóa học, cân bằng hóa học, dung dịch và điện hóa học. 

Mã học phần: HH1501                        Số tín chỉ: 2-0-2 

Tên học phần: Thực tập Hóa đại cương  

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần tiên quyết: HH1001- Hóa đại cương 

Mô tả học phần: 

Phần đầu của học phần Thực tập Hóa đại cương gồm các bài thực tập cơ bản như giới 

thiệu các dụng cụ và các thao tác kỹ thuật phòng thí nghiệm, cách xác định khối lượng 

riêng, đương lượng, phân tử lượng,... Phần hai của học phần có các bài liên quan đến các 

kiến thức chủ yếu của học phần Hóa đại cương như nhiệt động học, cân bằng hóa học, 

động hóa học, dung dịch, điện hóa. 

Mã học phần: HN1001     Số tín chỉ: 4 - 3 - 1 

Tên học phần: Vật lý đại cương 1 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần này bao gồm hai phần chính, Cơ học và Nhiệt học. Phần 

Cơ học giới thiệu  các chuyển động và nguyên nhân gây ra chuyển động của chất điểm, 

vật rắn và quá trình biến đổi năng lượng của chúng trong hệ quy chiếu quán tính. Thuyết 

tương đối, lực hấp dẫn vạn vật và dao động cũng được trình bày. Phần Nhiệt học giới 

thiệu các nguyên lý của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí và chuyển động 
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nhiệt trong các hệ vĩ mô. Sinh viên biết vận dụng các quy luật để giải thích một số hiện 

tượng thường gặp và làm các bài tập theo nội dung các chương trong chương trình. 

Phần thực hành trang bị các kỹ năng cơ bản về công việc thí nghiệm vật lý, biết sử 

dụng các dụng cụ thí nghiệm cơ bản, biết cách làm thí nghiệm và xử lý số liệu thực 

nghiệm thông thường. Giúp sinh viên hiểu được bản chất các định luật đã học trong phần 

Vật lý đại cương bằng các dụng cụ thí nghiệm đã lắp ráp thành bài thí nghiệm. 

Mã học phần: HN1002     Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Vật lý đại cương 2 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần trang bị kiến thức căn bản về các đại lượng của trường tỉnh 

điện (điện tích, điện trường, điện thế, tụ điện, điện dung), mạch điện, dòng điện, từ 

trường, các hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường trong vật chất và các song điện từ. 

Mã học phần: HN2004      Số tín chỉ: 3 - 2 – 1 

Tên học phần: Cơ sở lập trình 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về lập trình. Các nội dung 

được được đề cập đến bao gồm: Khái niệm và chương trình và ngôn ngữ lập trình. Thuật 

toán và cách trình bày thuật toán. Các cấu trúc lập trình căn bản. Hàm. Kỹ thuật phân tích 

chương trình thành các hàm. Các kiểu dữ liệu: mảng, con trỏ và chuỗi. Thao tác trên các 

kiểu dữ liệu. 

11.2. Mô tả các học phần giáo dục chuyên nghiệp 

Mã học phần: HN2102 Số tín chỉ: 4 - 3- 1 

Tên học phần: Điện tử cơ sở 

Đặc điểm học phần: GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần giới thiệu các kỹ thuật điện tử căn bản nhất nhưng đóng 

vai trò quan trọng được sử dụng trong quá trình nghiên cứu KTHN. Các phương pháp 

phân tích, thiết kế mạch được đề cập đến bao gồm: phương pháp xác định giá trị các loại 

linh kiện thụ động và tích cực; phương pháp phân áp và nạp dòng; phương pháp tính toán 

các hệ số định thiên và hồi tiếp. Nội dung trình bày trong mỗi phương pháp bao gồm: 

nguyên tắc chung, cấu tạo thiết bị, kỹ thuật đo đạc, phạm vi ứng dụng, các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả phân tích, phương pháp thiết kế, ứng dụng. 

Mã học phần: HN2103 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Điện tử hạt nhân 

Đặc điểm học phần:  GD đại cươngGD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật 

hạt  nhân kiến thức về kỹ thuật điện tử hạt nhân dùng trong nghiên cứu vật lý hạt nhân 
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ứng dụng,  nội dung học phần đề cập có hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại làm 

nền tảng cho việc học tập các môn học kỹ thuật chuyên ngành. Sinh viên của trường sau 

khi tốt nghiệp có thể vận dụng kiến thức vào thực tế nghiên cứu khoa học, thực nghiệm 

ghi, đo bức xạ cũng như vận hành, bảo dưỡng thiết bị dùng trong thực nghiệm nghiên cứu 

vật lý hạt nhân. 

Mã học phần:  HN2201    Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Cơ sở vật lý hạt nhân 

Đặc điểm học phần: GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về nguyên tử và hạt nhân, 

các mẫu cấu trúc hạt nhân, phản ứng hạt nhân, các quá trình phân rã phóng xạ, tổng quan 

các nguồn phóng xạ. 

Mã học phần: HN2104 Số tín chỉ: 4 - 3 - 1 

Tên học phần: Ghi đo bức xạ hạt nhân 

Đặc điểm học phần: GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về ghi đo bức xạ. Các nội 

dung được được đề cập đến bao gồm: Các khái niệm về nguồn bức xạ. Tương tác của bức 

xạ với vật chất. Thống kê đếm và sai số. Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, hiệu suất ghi, 

phân giải thời gian và năng lượng của các loại detector chứa khí, nhấp nháy và bán dẫn. 

Các kỹ thuật đo neu tron. Các kỹ thuật đo hoạt độ, đo phổ. Kỹ thuật trùng phùng 

Mã học phần: HN2105 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Nhập môn kỹ thuật hạt nhân 1 

Đặc điểm học phần: GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần trình bày các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về: Vật lý hạt 

nhân và nguyên tử; tương tác của bức xạ với vật chất; các lò phản ứng hạt nhân và điện 

hạt nhân; khuếch tán và làm chậm neutron; lý thuyết lò phản ứng. 

Mã học phần: HN2301 Số tín chỉ: 4 - 4 - 0 

Tên học phần: Toán cho kỹ sư  

Đặc điểm học phần:  GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần bao gồm bốn phần. Phần I: bao gồm những kiến thức cơ 

bản về số phức, hàm số biến số phức, đạo hàm (hàm giải tích), tích phân, chuỗi hàm biến 

phức và lý thuyết thặng dư. Phần II: gồm những kiến thức về phép biến đổi Laplace: phép 

biến đổi Laplace thuận, phép biến đổi Laplace nghịch, ứng dụng phép biến đổi Laplace để 

tìm nghiệm các phương trình vi phân. Phần III: bao gồm những kiến thức về các toán tử 

vi phân trong trường vô hướng, trường vecto. Phần IV: gồm những kiến thức về phương 

trình vật lý toán như: phương trình sóng, phương trình truyền nhiệt, phương trình Poison, 

phương trình Laplace. 
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Mã học phần: HN2302 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Xử lý số liệu thực nghiệm 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phân: Học phần trang bị kiến thức căn bản về việc xử lý các số liệu thực 

nghiệm thông qua việc xác định giá trị đúng, sai số của số liệu, phân tích tính phân bố của 

các số liệu thưc nghiệm. Phân tích các quy luật thực nghiệm dựa trên cơ sở xác định các 

tham số của mô hình tuyến tính được khảo sát. 

Mã học phần: HN3101 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Nhập môn kỹ thuật hạt nhân 2 

Đặc điểm học phần: GD đại cương  GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần tiếp tục giới thiệu các vấn đề trong KTHN, bao gồm các 

nội dung sau: Lò phản ứng hạt nhân phụ thuộc thời gian; Truyền nhiệt trong hệ thống hạt 

nhân;  An toàn bức xạ; Che chắn bức xạ; Cấp phép an toàn nhà máy điện hạt nhân. 

Mã học phần: HN3107 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Kỹ thuật vi xử lý và điều khiển tự động 

Đặc điểm học phần: GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Kỹ thuật Điều khiển tự động hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng 

và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Nhu cầu đào tào nguồn nhân lực cho 

KTHN là vấn đề cấp thiết, và điều khiển tự động hóa là mắt xích không thể thiếu. Học 

phần này trình bày về nguyên tắc điều khiển, thiết kế mạch tự động, các phương pháp và 

kỹ thuật giao diện ứng dụng trong thực tế.  

Mã học phần: HN3201 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Cơ sở vật lý của phương pháp chụp ảnh bức xạ, kỹ thuật ghi nhận ảnh dùng phim và 

không dùng phim, kỹ thuật tráng và rửa phim, kỹ thuật chụp ảnh và kỹ thuật đọc phim thu 

nhận kết quả, các phạm vi ứng dụng của phương pháp chụp ảnh bức xạ. 

Mã học phần: HN3202 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Thiết bị chụp X-Quang chuẩn đoán hình ảnh Y tế, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về bản chất tia X và ứng dụng của nó trong Y học nội 

dung môn học gồm : Chương 1 Cơ sở vật lý, Chương 2. Các đặc trưng của hình ảnh chẩn 

đoán y học Chương 3. Máy chụp X quang. Chương 4. Máy chụp cắt lớp điện toán – CT 

Scanner. 

Mã học phần: HN3203 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 
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Tên học phần: Hóa học phóng xạ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Giới thiệu về sự trao đổi đồng vị, sự phân bố đồng vị phóng xạ giữa 

hai pha, sự hấp phụ đồng vị phóng xạ, trạng thái và tính chất của các đồng vị phóng xạ 

trong điều kiện nồng độ loãng, chất mang, kỹ thuật vết. Các phương pháp tách hóa phóng 

xạ, tách đồng vị phóng xạ. Hiệu ứng bức xạ  đối với dung dịch nước, vật liệu hữu cơ. Hóa 

học của các nguyên tố phóng xạ, các nguyên tố siêu uran, nhiên liệu hạt nhân. 

Mã học phần: HN3204 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Sinh học phóng xạ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản và định nghĩa về bức xạ đo 

liều lượng và tác dụng sinh học tế bào và các cơ quan cơ thể con người; Mô hình tính toán 

liều chiếu ngoài và chiếu trong; Mô hình phát tán phóng xạ ra môi trường; Các quy định 

trong nước và quốc tế để bảo vệ bức xạ. 

Mã học phần: HN3205 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Phản ứng hạt nhân và phản ứng phân hạch 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần trình bày các kiến thức về: Sơ lược lịch sử nghiên cứu 

phản ứng hạt nhân; một số đặc trưng cơ bản của phản ứng hạt nhân; cơ chế phản ứng hạt 

nhân; phản ứng hạt nhân với nơtron; phản ứng hạt nhân với các hạt tích điện; phân hạch 

hạt nhân. 

Mã học phần: HN3206 Số tín chỉ: 4 - 3 - 1 

Tên học phần: Lý thuyết lò phản ứng hạt nhân và thực hành mô phỏng 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần trang bị kiến thức căn bản về tương tác neutron với vật 

chất liên quan đến thong lượng neutron sự làm chậm neutron. Sự phân hạch hạt nhân, các 

sản phẩm phân hạch, hệ số nhân neutron, sự phân hạch được kiểm soát. Sự vận chuyển 

neutron, dòng neutron, phương trình khuếch tán, sự phân tích lò phản ứng với lý thuyết 

khuếch tán một nhóm, chu kỳ neutron tron một lò phản ứng nhiệt. 

Mã học phần: HN3207 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: An toàn hạt nhân 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần này được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên các tiêu chí 

an toàn hạt nhân, khả năng nhận thức đánh giá về kỹ thuật và xác suất an toàn của nhà 

máy điện hạt nhân, kể cả những hiểu biết về rủi ro, sự cố có thể có của nhà máy.  
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Mã học phần: HN2208 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Phương pháp số và mô phỏng 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần giới thiệu các phương pháp số  quan trọng nhất thường 

dùng trong kỹ thuật.Các phương pháp  đề cập đến bao gồm: Khái niệm về mô phỏng. 

Phần mềm tính toán khoa học.Giải gần đúng phương trình Sai phân hữu hạn. Nội suy. 

Tính gần đúng hàm số. Vi phân và tích phân số.  Ma trận và hệ phương trình tuyến tính. 

Giải bằng số phương trình vi phân. Giải bằng số phương trình đạo hàm riêng 

Mã học phần: HN3209 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Công nghệ bức xạ, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc   Tự chọn 

Môn học chuyên đề  về Công nghệ  bức xạ trình bày các bài giảng bao gồm: 

- Giới thiệu về môn CNBX 

- Các đặc trưng  của bức xạ và nguồn bức xạ 

- Các nguồn bức xạ sử dụng trong CNBX 

- Các phương pháp đo liều cao trong xử lý bức xạ 

- Quá trình truyền năng lượng và cơ sở lý thuyết của CNBX  

- Tương tác của bức xạ với chất rắn, chất lỏng và các quá trình bức xạ nhiều pha 

- Tương tác của bức xạ với pôlyme 

- Một số quy trình và sản phẩm tiêu biểu của công nghệ bức xạ 

Mã học phần: HN3210 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Phương pháp Monte Carlo và ứng dụng 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần giới thiệu phương pháp Monte-Carlo và ứng dụng trong 

KTHN. Các vấn đề  đề cập đến bao gồm: Khái niệm căn bản của quá trình ngẫu nhiên. 

Giải pháp lý thuyết và thực hành của Monte-Carlo cho các vấn đề dựa trên biến cố. Các 

kỹ thuật giảm phương sai. Giải pháp lý thuyết và thực hành của Monte-Carlo cho các vấn 

đề  biểu diễn hàm và ma trận. Nguyên lý căn bản của tích phân Monte Carlo. Ứng dụng 

tổng quát của Monte Carlo để giải phương trình vi phân và tích phân. Áp dụng cho 

phương trình vận chuyển Boltzmann. 

Mã học phần: HN3211 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Đồng vị phóng xạ trong y học và sinh học, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc   Tự chọn 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các dược chất đánh dấu phóng xạ (DCPX), 

nguyên lý của kỹ thuật đánh dấu ĐVPX làm chất chỉ điểm, các ứng dụng của kỹ thuật đó 

để khảo sát động học trong cơ thể (dynamic process), thăm dò chức năng (functional test) 
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và ghi hình phóng xạ của các mô, tạng và hệ thống để chẩn đoán một số bệnh thường gặp: 

tim mạch, thận tiết niệu, ung thư… 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tác dụng gây đột biến gen ứng dụng trong tạo 

giống mới sinh học, về tác dụng diệt bào của các bức xạ ion hóa và sử dụng các ĐVPX 

vào điều trị một số bệnh thường gặp: nội tiết, ung thư... 

Ngoài ra, môn học cũng làm cho sinh viên hiểu biêt đúng về vai trò và các biện pháp 

kỹ thuật, tổ chức làm việc để kiểm soát và an toàn bức xạ trong y sinh học. 

Mã học phần: HN3212 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

 Kỹ thuật siêu âm và kiểm tra khuyết tật bề mặt, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc   Tự chọn 

Các phương pháp kiểm tra không phá mẫu bằng phương pháp siêu âm và kiểm tra 

khuyết tất bề mặt  thiết bị hạt nhân là môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về cơ sở  lý thuyết của các phương pháp kiểm tra không phá mẫu sử dụng kỹ thuật 

siêu âm và kỹ thuật khác không sử dụng bức xạ hạt nhân và các kiến thức về kỹ thuật thực 

hiện áp dụng các phương pháp này để kiểm tra  khuyết tật của các sản phẩm như vật liệu, 

mối hàn, các thiết bị trong nhà máy điện hạt nhân, kiểm tra không phá mẫu các sản phẩm 

trong công nghiệp và kiểm tra định kỳ đánh giá chất lựong của các  chi tiết,thiết bị và 

công trình phục vụ dân sinh.  

Mã học phần: HN3213 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

  Chụp ảnh y sinh, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc    Tự chọn 

Môn học giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chuẩn đoán bằng hình ảnh 

trong y sinh học. Tìm hiểu sâu hơn về nguyên tắc của tạo ảnh siêu âm, ảnh X-ray. Nắm 

được các phương pháp sử dụng các ứng dụng bức xạ hạt nhân trong chuẩn đoán và điều 

trị bệnh lý đã và đang sử dụng trong ngành y tế như chụp CT, chụp SPECT, chụp PET và 

phương pháp chụp ảnh cộng hưởng từ  dựa trên tích chất từ tính của hạt nhân . 

Mã học phần: HN3214 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

  Các phương pháp tách trong hóa phóng xạ, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần cung cấp các kiến thức về các phương pháp phân tách trong hoá phóng xạ 

bao gồm: Phương pháp li tâm; Phương pháp oxi hoá-khử ; phương pháp tạo phức ; 

phương pháp kết tủa đồng vị phóng xạ, phương pháp chiết bằng dung môi, phương pháp 

bay hơi ; phương pháp điện phân/điện từ; phương pháp sắc ký. 

Mã học phần: HN3215 Số tín chỉ: 3 - 2 -1 

Tên học phần: Các kỹ thuật phân tích hạt nhân 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 
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Mô tả học phần: Môn học trang bị những kiến thức về các phương pháp phân tích hạt 

nhân, cơ sở vật lý và kỹ thuật của các phương pháp phân tích kích hoạt, huỳnh quang tia 

X, phân tích uranium, phân tích carbon, … 

Mã học phần: HN3216 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Vật lý xạ trị, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc    Tự chọn 

Môn học đề cập cơ sở vật lý và sinh học của kỹ thuật xạ trị; kỹ thuật xạ trị áp sát các 

nguồn bức xạ dùng trong xạ trị áp sát; kỹ thuật xạ trị ngoài, cấu tạo và nguyên tắc làm 

việc các loại máy coban, máy gia tốc electron tuyến tính dùng trong xạ trị; quy trình kiểm 

chuẩn dùng trong xạ trị, mô phỏng dùng trong xạ trị; các kỹ thuật dùng trong xạ trị, kỹ 

thuật 2 D, kỹ thuật 3D, kỹ thuật xạ trị điều biến liều. 

Mã học phần: HN4201 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

  Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích môi trường, 2 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc   Tự chọn 

Nội dung  môn học:  

- Đồng vị phóng xạ trong môi trường (nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo), 

- Các phương pháp xử lý mẫu môi trường, 

- Các phương pháp phân tích và ghi nhận đồng vị trong mẫu môi trường, từ đó đánh 

giá ảnh hưởng của chúng lên môi trường, 

-   Mô phỏng sự phát tán đồng vị phóng xạ trong môi trường  

Mã học phần: HN4202 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Quan trắc phóng xạ môi trường 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: 

- Giới thiệu về quan trắc môi trường. Xây dựng chương trình quan trắc môi trường. 

Phương pháp quan trắc môi trường. 

- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu, thu thập mẫu (mẫu nước, mẫu trầm tích và mẫu khí). 

Phương pháp phân tích các hạt nhân phóng xa nhân tạo Cs-137, Sr-90, Pu-239. 

Mã học phần: HN4203 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

  Các dãy phóng xạ phân hủy tự nhiên và ứng dụng trong khoa học môi trường, 3 tín 

chỉ 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lịch sử, nguyên lý hoạt động và lý 

thuyết về các dãy phóng xạ tồn tại trong tự nhiên; các ứng dụng của nó trong việc xác 
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định tuổi, sự di cư của hạt nhân phóng xạ liên quan tới chất thải phóng xạ và các ứng 

dụng trong nghiên cứu môi trường. 

Mã học phần: HN4204 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Liều lượng học 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần trang bị kiến thức căn bản về các biến đổi phóng xạ, các 

nguồn chiếu xạ trong tự nhiên, các đại lượng bức xạ và liều của bức xạ alpha beta và 

gamma và phương pháp đo các liều bức xạ alpha beta photon, neutron, các chuẩn liều 

trong bảo vệ bức xạ. 

Mã học phần: HN4206 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Ứng dụng công nghệ bức xạ trong y học 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Ứng dụng y học hạt nhân để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh đã 

được thực hiện từ lâu ở các nước có nền y học tiên tiến. Ở Việt Nam, nhiều bệnh viện 

trung ương và tuyến tỉnh đã bắt đầu áp dụng công nghệ hiện đại này, nhiều bệnh nhân đã 

và đang được điều trị thành công. Học phần này trình bày các thủ tục tính toán số liệu, 

thực nghiệm đo xạ trị, một số quy trình điều trị và sử dụng các hệ thiết bị cơ bản trong y 

học hạt nhân.  

Mã học phần: HN4208 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Quá trình hóa lý vật liệu hạt nhân, 3 tín chỉ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc    Tự chọn 

Môn học giới thiệu về quá trình biến đổi của nhiên liệu sử dụng trong nhà máy điện 

hạt nhân: diễn biến của nhiên liệu hạt nhân trong quá trình sử dụng trong lò phản ứng hạt 

nhân, sự biến đổi cấu trúc viên gốm, sự tác động của các sản phẩm phân hạch và nhiệt độ 

tới viên nhiên liệu và vỏ bọc thanh nhiên liệu, ảnh hưởng của bức xạ và điều kiện môi 

trường lò phản ứng lên viên nhiên liệu và vỏ bọc, nghiên cứu sự oxi hóa và hydrua hóa vỏ 

bọc thanh nhiên liệu, phân tích tương tác cơ học giữa viên nhiên liệu và vỏ bọc thanh 

nhiên liệu. Đưa ra những tiêu chí đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân đối với nhiên 

liệu và vỏ thanh nhiên liệu. 

Mã học phần: HN4209 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Sản xuất đồng vị phóng xạ và chất đánh dấu 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Phần mô tả học phần viết ở đây: Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về sản xuất 

đồng vị phóng xạ trên lò phản ứng hạt nhân và điều chế các hợp chất đánh dấu với đồng 

vị phóng xạ. Các khái niện và định nghĩa, các nguyên tắc cơ bản, các phản ứng kích hoạt 

điều chế đồng vị phóng xạ, các qui trình công nghệ điển hình và kiểm tra chất lượng sản 

phẩm cuối cùng. 
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Mã học phần: HN4210 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Kỹ thuật viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Học phần này bao gồm các nội dung sau: (1) Kỹ năng làm việc theo 

nhóm, tối đa hóa sự hợp tác để hoàn thành một dự án, (2) Kỹ năng chuẩn bị, viết/thuyết 

trình một báo cáo khoa học, (3) Kỹ năng phản biện một bài báo khoa học, (4) Kỹ năng trả 

lời phỏng vấn (5) Các tác động của yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường đến kết quả báo 

cáo. 

Mã học phần: HN4211 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Năng lượng và môi trường 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Quan hê giữa năng lượng và môi trường.Nhu cầu năng lượng ngày 

càng tăng, do vậy cần được đáp ứng bằng những nguồn năng lượng khác nhau. Điều này 

đã làm tác động đến môi trường. Nguồn năng lượng có sử dụng nguyên liệu than, dầu khí 

đã đưa đến các hiệu ứng như hiệu ứng nhà kính, mưa acid, suy giảm tầng ozon, khói mù 

quang hóa. Việc sử dụng năng lượng điện hạt nhân đưa đến sự phát thải chất phóng xạ, 

gây nên hiệu ứng sinh học do tác dụng các bức xạ ion hóa. 

Mã học phần: HN4212 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Đánh giá phóng xạ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Môn học trang bị những kiến thức về tương tác của bức xạ ion hoá 

lên vật thể sống và ảnh hưởng của bức xạ lên môi trường. Những thay đổi về sinh hoá 

trong cơ thể sống khi bị chiếu xạ, những nguyên tắc về an toàn phóng xạ. Hiểu được bản 

chất của bức xạ ion hoá, phòng tránh tác hại của bức xạ; đồng thời có thể ứng dụng bức 

xạ phục vụ trong lĩnh vưc nông nghiệp, y tế, quốc phòng, … 

Mã học phần: HN4213 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Quản lý thải phóng xạ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Giáo trình đề cấp đến thế nào là thải phóng xạ, nguồn gốc thải phóng 

xạ, phân loại thải phóng xạ, nguyên tắc về sự bố trí, sắp xếp xử lý chất thải phóng xạ, 

quản lý thải phóng xạ mức thấp, quản lý nhiên liệu đã đốt cháy và thải phóng xạ mức cao, 

quản lý nhiên liệu đã đốt cháy và thải phóng xạ mức cao, quản lý thải phóng xạ do sử 

dụng hạt nhân phóng xạ trong y tế, Vận chuyển vật liệu phóng xạ. 

Mã học phần: HN4214 Số tín chỉ: 3 - 2 - 1 

Tên học phần: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và vật liệu 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 
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Mô tả học phần: Cung cấp cho sinh viên các phương pháp ứng dụng hạt nhân như: 

phương pháp không phá hủy mẫu; phương pháp sử dụng nguồn bức xạ; các quy tắc an 

toàn khi sử dụng liều trong công nghiệp; các quy tắc sử dụng nguồn hở và nguồn hoạt độ 

cao. 

Mã học phần: HN4501 Số tín chỉ: 4 - 1 - 3 

Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Thực tập nghề nghiệp là loại hình thực tập tại các cơ quan đang làm 

việc trực tiếp và gián tiếp đến nguồn phóng xạ hạt nhân. Kỳ thực tập nghề nghiệp yêu cầu 

sinh viên thực tập thời gian tại các cơ quan này trong suốt 04 tuần nhằm trang bị cho sinh 

viên những kỹ năng công việc trước khi ra trường. 

Mã học phần: HN5502 Số tín chỉ: 2 - 0 - 2 

Tên học phần: Thực tập chuyên đề ứng dụng công nghệ bức xạ 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Học phần trình bày tương tác và hiệu ứng của bức xạ ion hóa lên các hệ hóa học và 

vật liệu polymer. Các phản ứng hóa học có thể xảy ra, cơ chế của từng loại phản ứng.  

Biến đổi tính chất cơ-lý của vật liệu polymer dưới tác dụng của các loại bức xạ ion hóa 

sóng điện từ như gamma, tia X. Vai trò của sản phẩm phân ly bức xạ trong các phản ứng 

hóa học, ý nghĩa của hiệu suất “Hóa học bức xạ”.  Sự khác biệt giữa sản phẩm hóa học và 

sản phẩm công nghệ bức xạ, và hiệu quả và phạm vi ứng dụng. 

Mã học phần: HN5503 Số tín chỉ: 2 - 0 - 2 

Tên học phần: Thực tập chuyên đề quan trắc phóng xạ môi trường 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Phần mô tả học phần: Sinh viên được tham gia thực tập tại Viện nghiên cứu hạt nhân, 

Viện khoa hoc KTHN (TP. HCM) bao gồm các chuyên đề về kiểm soát phóng xạ môi 

trường, xử lý thải phóng xạ, phân tích chất lượng môi trường xung quanh cơ sở hạt nhân, 

an toàn bức xạ và các phương pháp đo liều phóng xạ. 

Mã học phần: HN5601 Số tín chỉ: 3 - 3 - 0 

Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp 

Đặc điểm học phần:  GD đại cương   GD chuyên nghiệp |   Bắt buộc  Tự chọn 

Mô tả học phần: Khóa luận tốt nghiệp là loại hình thực tập tại các cơ quan, viện 

nghiên cứu… đang làm việc trực tiếp và gián tiếp đến nguồn phóng xạ hạt nhân. Việc làm 

khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên 

cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đây 

cũng là dịp để sinh viên tiếp cận với thực tế và xác định hướng công việc cho mình sau 

khi tốt nghiệp. 
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12. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

12.1 Các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo của các khoa chuyên môn trong  trường:    

• Khoa KTHN 

- Phòng thí nghiệm các quá trình tương tác bức xạ với vật chất 

- Phòng thí nghiệm mô phỏng lò phản ứng hạt nhân 

- Phòng thí nghiệm đo alpha 

- Phòng thí nghiệm đo beta. 

• Khoa Vật lý:       

- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương A1  

- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương A2  

- Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở 

- Phòng thí nghiệm Vật lý Hạt nhân    

• Khoa Hoá: Phòng thí nghiệm Hoá Đại cương 

• Viện phân tích môi trường 

• Viện nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 

12.2 Các trung tâm và phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu hạt nhân:  

• Trung tâm đào tạo 

• Trung tâm lò phản ứng  

• Trung tâm phân tích  

• Trung tâm môi trường 

• Trung tâm nghiên cứu và điều chế đồng vị phóng xạ 

• Trung tâm ứng dụng công nghệ bức xạ    

12.3 Trung tâm ứng dụng KTHN trong công nghiệp (CANTI) 

12.4 Trung tâm thông tin Thư viện và trung tâm tin học:  

Có lượng lớn sách báo, phục vụ tốt cho công việc học tập, nhất là sách báo thuộc khối 

kiến thức đại cương và cơ sở ngành. Bên cạnh đó, khoa cũng đã đầu tư mua sắm một 

lượng lớn sách chuyên khảo ngành KTHN, đa số là tài liệu tiếng nước ngoài. Nguồn tài 

nguyên trên internet cũng rất phong phú. Nhằm giúp các sinh viên hình thành và phát 

triển các kỹ năng sử dụng máy tính trong quá trình đào tạo, các phòng máy tính của Trung 

tâm Tin học và Khoa Toán – Tin trường Đại học Đà Lạt có trang bị hơn 200 máy tính 

được nối mạng và có khả năng truy cập Internet với đường truyền tốc độ cao. 

12.5 Giáo trình, tập bài giảng 
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TT Tên giáo trình Tác giả Nhà XB 
Năm 

XB 

1 

Vật lý hạt nhân hiện đại 

(phần 1: Cấu trúc hạt 

nhân) 

Đào Tiến Khoa Viện Năng lượng nguyên 

tử VN 

2011 

2 
Động lực lò phản ứng Huỳnh Tôn 

Nghiêm 

Viện Năng lượng nguyên 

tử VN 

2011 

3 
Thiết bị chụp xạ hình 

cắt lớp Spect 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Viện Năng lượng nguyên 

tử VN 

2011 

4 
Phương pháp toán lý – 

phần 1  

Phan Huy Thiện Viện Năng lượng nguyên 

tử VN 

2011 

5 
Vật lý Lò phản ứng Nguyễn Kiên 

Cường 

Viện Năng lượng nguyên 

tử VN 

2011 

6 
Đầu dò bán dẫn và ứng 

dụng 

Nguyễn Xuân Hải Viện Năng lượng nguyên 

tử VN 

2011 

7 
Nuclear Engineering 

 

Ronald Allen 

Knief 

 2012 

8 
Nuclear reactor physics 

 

E.E.Lewis  2012 

9 

Cơ sở lý thuyết phản 

ứng hạt nhân 

 

Ngô Quang Huy Nhà xuất bản kỹ thuật 2006 

10 

Vật lý lò phản ứng hạt 

nhân 

 

Ngô Quang Huy Nhà xuất bản kỹ thuật 2006 

11 
An toàn bức xạ ion hóa 

 

Ngô Quang Huy Nhà xuất bản kỹ thuật 2006 

12 
Cơ sở vật lý hạt nhân 

 

Ngô Quang Huy Nhà xuất bản kỹ thuật 2006 

13 

Nuclear Reactor 

Hazards Ongoing 

Dangers of Operating 

Nuclear Technology in 

the 21st Century 

 

Hirsch, Helmut; Becker, 

Oda 
2005 

http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36135
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36135
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36135
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36135
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36135
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Hirsch%2C+Helmut&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Becker%2C+Oda&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Becker%2C+Oda&value_lang=vi
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14 

Advanced nuclear fuel 

cycles and radioactive 

waste management 

 
OECD Nuclear Energy 

Agency 
2006 

15 

Nuclear renaissance: 

technologies and 

policies for the future 

of nuclear power 

 

Nuttall, William 

J.; Wilson, Brian 
2005 

16 

DOE fundamentals 

handbook: Nuclear 

physics and reactor 

theory. Volume 2 

 

Washington DC USDOE 1993 

17 
Nuclear Reactor 

Theory 

 
Sekimoto, Hiroshi 2007 

18 

From nuclear 

transmutation to 

nuclear fission, 1932-

1939 

 

Dahl, Per F. 2002 

19 
Theory of nuclear 

reactions 

 Sitenko, A. G.; Kocherga, 

O. D. 
1990 

20 

Fundamentals in 

nuclear physics: From 

nuclear structure to 

cosmology 

 
Basdevant, Jean-

Louis; Rich, 

James; Spiro, Michel 

2005 

21 
Radiochemistry and 

nuclear chemistry 

 Choppin, Gregory 

R; Liljenzin, Jan-Olov 
2002 

22 Nuclear reactor physics  Stacey, Weston M 2001 

23 
Nuclear reactor 

analysis 

 Duderstadt, James 

J; Hamilton, Louis J 
1976 

24 

Advanced nuclear fuel 

cycles and radioactive 

waste management 

 
OECD Nuclear Energy 

Agency 
2006 

25 

Handbook of nuclear 

engineering. Volume I: 

Nuclear Engineering 

Fundamentals 

 

Cacuci, Dan Gabriel 2010 

26 Nuclear physics  Kaplan, Irving 1955 

27 Handbook of nuclear Ronald Allen Cacuci, Dan Gabriel 2010 

http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36002
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36002
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36002
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=OECD+Nuclear+Energy+Agency&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=OECD+Nuclear+Energy+Agency&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/26421
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/26421
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/26421
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/26421
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Nuttall%2C+William+J.&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Nuttall%2C+William+J.&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Wilson%2C+Brian&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36128
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36128
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36128
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/36128
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Washington+DC+USDOE&value_lang=vi
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/32298
http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/32298
http://10.0.16.20:8080/dspace/browse?type=author&value=Sekimoto%2C+Hiroshi&value_lang=vi
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13. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình được xây dựng dựa trên qui định xây dựng chương trình do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và tham khảo chương trình ngành KTHN của một số nước tiên 

tiến trên thế giới. Chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo 4.5 năm và thực hiện 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

Nội dung chương trình bao gồm hai phần: phần kiến thức giáo dục đại cương và phần 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Để hoàn thành chương trình này, người học cần tích 

lũy 145 tín chỉ của toàn bộ chương trình (chưa tính các tín chỉ các học phần Giáo dục thể 

chất và Giáo dục quốc phòng). 

Trong phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, phần kiến thức ngành tập trung vào 

các học phần lý luận nền tảng về khoa học tự nhiên và KTHN, các kiến thức về ứng dụng 

hạt nhân trong quan trắc môi trường, tính toán an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng hạt 

nhân trong công nghiệp, y học, nông học, bảo quản thực phẩn. Phần kiến thức bổ trợ là 

các học phần về toán và phương pháp số, các kiến thức lập trình nhằm giúp người học 
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hình thành và phát triển các kỹ năng giải quyết các bài toán hạt nhân một cách nhanh 

chóng và chính xác nhất.  

Ngoài ra, các học phần tự chọn trong chương trình được bố trí tập trung trong phần 

kiến thức chuyên ngành. Người học có thể tùy chọn các học phần tùy theo định hướng 

chuyên môn của mình theo hai hướng chuyên ngành là: An toàn phóng xạ và quan trắc 

môi trường, và Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp và y 

học.  

Chương trình được biên soạn theo hướng chương trình tiên tiến trên thế giới với việc 

đổi mới các phương pháp dạy đại học, tinh giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian 

cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập và thực hành tại cơ sở 

hạt nhân.  

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 01 năm 2017 
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