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Hà Nội, ngày       tháng  năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-ĐHĐL, ngày     /     /2017     của  Hiệu trưởng  

Trường Đại học Điện lực) 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

- Mã ngành: 60520216 

1. Mục tiêu chương trình đào tạo  

1.1 Mục tiêu chung 

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, tạo khả năng làm 
việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên 

ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Thông qua chương trình này, học viên có thể 
nghiên cứu độc lập ở những bậc đào tạo cao hơn. 

1.2 Mục tiêu cụ thể 

1.2.1 Kiến thức  

- Trang bị kiến thức cơ sở nâng cao: Cập nhật kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các 

kiến thức công nghệ mới về ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 
- Có tư duy nghiên cứu độc lập sáng tạo làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng 

trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành nghiên 
cứu;  

- Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu giải quyết các 
vấn đề phức tạp phát sinh; 

1.2.2 Kỹ năng đào tạo 

- Nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu: Vận dụng được các kiến thức 
công nghệ mới và áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, tự động hóa công nghiệp. Khả 

năng làm việc trong một môi trường tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án 
công nghiệp với sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau. 

-  Nâng cao kỹ năng nghiên cứu, phát triển và tổng hợp hệ thống:  

+ Phân tích, tổng hợp và mô phỏng hệ thống. 

+ Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống  
 và tư duy phân tích. 

              + Có kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm. 
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- Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể 

và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực quản trị kinh 
doanh. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, 

thành thạo với người bản ngữ.  
- Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải thích 

quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các 
phương án khác nhau; 

1.2.3 Trình độ và năng lực chuyên môn 

- Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong 
quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả 

năng đánh giá giá trị của các sáng kiến;  
- Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực 

lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có 
năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc 

chắn về khoa học và thực tiễn;  

- Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, 

phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới. 
 

1.2.4 Vị trí, công việc có thể đảm nhiệm của người học sau tốt nghiệp  

Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ có thể đảm nhận các công việc: 

- Vận hành, thiết kế hệ thống tự động hóa cho các dây chuyền sản xuất hiện đại 
trong công nghiệp như dây chuyền sản xuất xi măng, dây chuyền sản xuất giấy, 

dệt, các dây chuyền xử lý nước thải…, Trong giao thông vận tải hệ thống tự động 
hóa đèn giao thông thành phố, hệ thống điều khiển và tín hiệu giao thông v.v… 

Trong nông nghiệp, bạn có thể thiết kế hệ thống tự động hóa trong trồng rau sạch, 
hệ thống tưới tiêu,… 

- Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng đào tạo về lĩnh vực điều khiển và 
tự động hóa. 

- Nghiên cứu viên hoặc một số các vị trí quản lý trong các viện nghiên cứu. 
- Tiếp tục làm nghiên cứu sinh về một mảng nghiên cứu cụ thể để đạt học vị tiến sĩ 

trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. 

2. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp 

KIẾN THỨC 

CĐR1 Có kiến thức chuyên ngành tiên tiến để giải quyết các công việc phức tạp 

trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

CĐR2 Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp, mới thuộc lĩnh 

vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 
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CĐR3 Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường trong 

lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 

KỸ NĂNG 

CĐR4 Có kĩ năng nghiên cứu độc lập; tổ chức, quản trị làm việc nhóm;  

CĐR5 Có kỹ năng giao tiếp, viết báo cáo và thuyết trình chuyên nghiệp;  

NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM 

TT1 Có khả năng sáng tạo, đề xuất giải pháp mới; 

TT2 Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi 

trường làm việc có tính cạnh tranh cao. 

TT3 Có trình độ tiếng Anh bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc 

tương đương 

 

Chuẩn đầu ra riêng cho từng định hướng:  

 Chuẩn đầu ra 

Định hướng 

ứng dụng  

UD1: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành 

để mô phỏng, tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế;  

UD2: Có khả năng lập, triển khai các dự án tại các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.  

Định hướng 

nghiên cứu 

NC1: Có kiến thức toán học chuyên sâu để giải quyết các bài toán 

phức tạp trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

NC2: Có khả năng lập trình các thuật toán ứng dụng trong lĩnh vực 

kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;  

NC3: Có khả năng lập, triển khai các đề tài nghiên cứu trong lĩnh 

vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển 

3.1  Đối tượng tuyển sinh: 

Về văn bằng:  

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa, bao gồm các ngành (nhóm I):  

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; 

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 
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 Các ngành có tên khác thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử và Tự động hoá nhưng 

chương trình đào tạo khác dưới 10% tổng số tiết tiết học hoặc đơn vị học 

trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành so với chương trình đào tạo 

trình độ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường Đại 

học Điện lực. 

- Đã tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực gần với ngành Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa (nhóm II): 

 Kỹ thuật điện tử - viễn thông; 

 Kỹ thuật điện; 

 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; 

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;  

 Các ngành khác các lĩnh vực trên nhưng chương trình đào tạo khác từ 10% 

đến 40% tổng số tiết tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối 

kiến thức ngành so với chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa của Trường Đại học Điện lực.  

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành khác  thuộc lĩnh vực (Cơ điện tử, Vật lý kỹ thuật, 

Công nghệ thông tin, . . .) được xem xét cụ thể (nhóm III).  

- Các môn thi tuyển bao gồm: 

    +) Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

    +) Môn cơ bản: Toán cao cấp  

                  +) Môn cơ sở ngành: Lý thuyết điều khiển tự động 

3.2  Danh mục các môn học bổ sung kiến thức: 

- Đối tượng thuộc nhóm I:  Không phải học bổ sung và bổ túc kiến thức. 

- Đối tượng thuộc nhóm II:  Phải học bổ sung kiến thức 8 tín chỉ. 

- Đối tượng thuộc nhóm III: Phải học bổ sung kiến thức 8 tín chỉ và bổ túc kiến 
thức 6 tín chỉ. 

- Đối với các đối tượng đặc biệt khác: Số tín chỉ học bổ sung và bổ túc do hội đồng 
KH&GD Khoa quyết định. 

- Các môn học bổ túc kiến thức:  

TT Tên môn học Số tín chỉ Nhóm 

II 

Nhóm 

III 

1 Kỹ thuật cảm biến 2   x 
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2 Lý thuyết điều khiển phi tuyến 2   x 

3 Điều khiển logic và PLC  2   x 

- Các môn học bổ sung kiến thức: 

TT Tên môn học Số tín chỉ Nhóm 

II 

Nhóm 

III 

1 Truyền động điện 2 x x 

2 Điện tử công suất 2 x x 

3 Trang bị điện 2 x x 

4 Lý thuyết điều khiển tự động  2 x x 

3.3 Danh mục các môn dự tuyển 

Các môn thi tuyển bao gồm: 
    +) Ngoại ngữ: Tiếng Anh  

    +) Môn cơ bản: Toán cao cấp  

                 +) Môn cơ sở ngành: Lý thuyết điều khiển tự động 

3.4 Điều kiện trúng tuyển xét tuyển 

Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển  theo Điều 16, Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT 

ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo: 

a. Đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm 

ưu tiên, nếu có); 
b. Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu đã được 

thông báo và tổng điểm hai môn (cơ bản và chuyên ngành); 
c. Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam được thủ trưởng  

cơ sở đào tạo xét tuyển theo quy định. 

4. Điều kiện tốt nghiệp 

Điều kiện tốt nghiệp theo Khoản 1, Điều 32, Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy chế Đào tạo Thạc sĩ của 
Trường Đại học Điện lực. 

a. Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định; 
b. Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên; 

c. Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của 

người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo 

kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận 
văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu 
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tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định; 

d. Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của cơ sở đào tạo theo 
quy định; 

e. Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Sử dụng Anh văn tương đương cấp độ 3 
Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014). Hiệu trưởng tổ chức đánh 
giá trình độ ngoại ngữ của học viên mỗi năm 2 lần, cách nhau 6 tháng. 

5. Chương trình đào tạo 

5.1 Khái quát chương trình  

- Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

được thiết kế theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật, phù hợp với điều kiện trong 
nước và tương đương với một số chương trình tiên tiến của một số nước trên thế giới. 

- Khối lượng kiến thức: Khung chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa được thiết kế theo hai hướng:   

+ Với định hướng ứng dụng, chương trình được thiết kế với tổng số 60 tín chỉ (TC), 
gồm 12 TC (20%) bắt buộc trong đó có 6 TC (phần kiến thức chung) và 6 TC (phần kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành); 18 TC (30%) tự chọn (kiến thức cơ sở ngành và chuyên 
ngành), và 30 TC (50%) làm luận văn tốt nghiệp. 

+ Với định hướng nghiên cứu, chương trình được thiết kế với tổng số 72 tín chỉ 
(TC), gồm 12 TC (17%) bắt buộc gồm 6 TC (phần kiến thức chung) và 6 TC (phần kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành); 24 TC (33%) tự chọn (kiến thức cơ sở ngành và chuyên 
ngành), và 36 TC (50%) làm luận văn tốt nghiệp. 

 Định hướng ứng dụng  Định hướng nghiên cứu  

Khối kiến thức Số học phần  Số tín chỉ  Số học phần  Số tín chỉ  

Kiến thức chung  2 6 2 6 

Kiến thức cơ sở ngành  1 2 1 2 

Kiến thức 

chuyên ngành 

Bắt buộc 2 4 2 4 

Tự chọn 9 18 12 24 

Luận văn   30  36 

Tổng số tín chỉ   60  72 

 

 

5.2 Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo 
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Mã số học phần  Tên môn học Số tín chỉ Định 

hướng 

ứng dụng 

Định 

hướng 

nghiên 

cứu 

Tổng 

số 

LT BT,

TH 

TN, 

TL 

I. Phần kiến thức chung    6 6 

  Triết học 3 3 0 x x 

  Tiếng Anh  3 1 2 x x 

II. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành    
  

 1. Các học phần bắt buộc (x)    6 6 

 a. Kiến thức cơ sở ngành    2 2 

1104001 Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 2 1.5 0.5 x x 

 b. Kiến thức chuyên ngành    4 4 

1104002 Điện tử công suất nâng cao 2 1.5 0.5 x x 

1104003 Điều khiển số nâng cao 2 1.5 0.5 x x 

 2. Các học phần tự chọn (*) 

 

18  

(chọn 

9 học 

phần) 

24 

(chọn 

12 học 

phần) 

1104004 Điều khiển tối ưu và thích nghi 2 2  * * 

1104005 Hệ thống Scada điện lực  2 1.5 0.5 * * 

1104006 Thiết bị và hệ thống đo thông 

minh 
2 1.5 0.5 * * 

1104007 Hệ thống điều khiển phân tán 2 1.5 0.5 * * 

1104008 Hệ mờ và mạng Neural 2 1.5 0.5  * 

1104009 Điều khiển quá trình 2 1.5 0.5 * * 

1104010 Hệ thống truyền thông hiện đại 2 1.5 0.5 * * 

1104011 Điều khiển sản xuất tích hợp máy 

tính 
2 1.5 0.5 * * 

1104012 Tự động truyền động điện nâng 

cao 
2 1.5 0.5 * * 

1104013 Phân tích hệ phi tuyến 2 1.5 0.5  * 

1104014 Các dạng năng lượng mới và tái 

tạo 
2 2  * * 

1104015 Nhận dạng hệ thống 2 1.5 0.5 * * 

1104016 Thiết kế hệ thống nhúng 2 2   * 

1104017 Phân tích và thiết kế hệ thống 

điều khiển tự động 
2 1.5 0.5 * * 

1104018 Điện tử công suất trong HTĐ 2 1.5 0.5 * * 
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1104019 Lập, phân tích và đánh giá dự án 

tự động hóa 
2 1.5 0.5 * * 

III. Luận văn tốt nghiệp      30 36 

 

5.3 Mô tả tóm tắt học phần 

Mã học phần 

Tên học phần 
Mô tả tóm tắt 

QLTH501 
Triết học 

Cấu trúc: 3 TC  

Nội dung: Theo chương trình của Bộ GD&ĐT  

 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

Cấu trúc: 3 TC  

Nội dung: Theo chương trình của Bộ GD&ĐT  

1104001 

Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: môn chuyên ngành của chương trình cao học Điều khiển và 

Tự động hóa 

1104002 

Điện tử công suất nâng cao 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Học phần đòi hỏi người học đã có kiến thức cơ bản về Điện 

tử công suất trong chương trình đại học, có kỹ năng xây dựng các 

chương trình mô phỏng bộ biến đổi bán dẫn (Ví dụ đã biết dùng 

Toolbox SimPowerSystem trong MATLAB). 

Các phần trong môn học này đều cần có sự tham gia tích cực của người 

học để làm chủ được quá trình xây dựng nên một bộ biến đổi cho một 

ứng dụng tương đối phức tạp thông qua việc xây dựng nên các mô hình 

mô phỏng.   

1104012 

Tự động truyền động điện nâng cao 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Các nguyên lý cơ bản về điều khiển truyền động điện ứng 

dụng nhiều mạch vòng lệ thuộc (mô men, dòng điện, tốc độ và vị trí,..) 

và các phương pháp thiết kế  cho các mạch vòng này trong hệ thống 

truyền động điện xoay chiều điều khiển vec-tơ 
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1104004 

Điều khiển tối ưu và thích nghi 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung:  Cung cấp cho người học các cơ sở về lý thuyết điều khiển 

mới như điều khiển tối ưu, thích nghi, ngẫu nhiên. 

1104005 

Hệ thống SCADA điện lực 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Môn học “ Hệ thống SCADA điện lực” là môn chuyên ngành 

của chương trình cao học Công nghệ tự động và Hệ thống điện. 

1104006 

Thiết bị và hệ thống đo thông minh 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Môn học “ Thiết bị và hệ thống đo thông minh” là môn 

chuyên ngành của chương trình cao học Công nghệ tự động. 

1104007 

Hệ thống điều khiển phân tán 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Học viên sẽ học về các giao thức công nghiệp, các chuẩn 
truyền thông, vấn đề xử lý thời gian thực và xử lý phân tán… Trên cơ sở 
đó môn học trình bày các thành phần cấu thành hệ thống điều khiển 
phân tán. Ngoài ra, môn học trang bị cho học viên kiến thức nâng cao về 
các hệ thống điều khiển phân tán tiêu biểu hiện nay, từ đó giúp học viên 
biết cách ứng dụng chúng trong công nghiệp.     

1104008 

Hệ mờ và mạng Neural 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Sau khi học xong môn học viên cần nắm được những kiến 

thức cơ bản của điều khiển mờ và cấu trúc mạng nơ ron để xây dựng các 

hệ thống điều khiển mờ, mờ - nơ ron.    

1104009 

Điều khiển quá trình 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Đây là học phần chuyên ngành tự chọn trong chương trình 

Cao học, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Môn học có vị trí quan 

trọng trong chương trình học với những kiến thức cơ bản để thiết kế hệ 

thống điều khiển tự động trong công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực 

khai thác, chế biến.   
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1104010 

Hệ thống truyền thông hiện đại 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Tổng kết lại các kiến thức cơ bản đã được học ở bậc đại học 

về các hệ thống điều khiển giám sát và truyền thông trong công nghiệp. 

Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về cấu trúc, đặc tính kỹ thuật của hệ 

thống Điều khiển phân tán (DCS) và Hệ thống thu thập dữ liệu và điều 

khiển giám sát (SCADA), thiết bị mạng, thiết bị thu thập dữ liệu và điều 

khiển (RTU, PLC, …). Ứng dụng vào việc tích hợp các hệ thống truyền 

thông hiện đại.    

1104011 

Điều khiển sản xuất tích hợp máy tính 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Giới thiệu các phương pháp điều khiển kết hợp máy tính để 

điều khiển đối tượng công nghiệp, tập trung xây dựng và phân tích hệ 

DCS.   

1104003 

Điều khiển số nâng cao 

Cấu trúc: 2 TC 

Nội dung: Học phần mô tả về các phương pháp mô hình toán học một hệ 

thống điều khiển số, những mô hình toán học đơn giản cho một hệ thống 

số tuyến tính, các phương pháp phân tích và thiết kế một hệ thống số. 

1104013 

Phân tích hệ phi tuyến 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Đây là học phần chuyên ngành tự chọn, đưa ra những phương 

pháp phân tích cơ bản và thiết kế bộ điều khiển để can thiệp vào hệ phi 

tuyến.     

1104014 

Các dạng năng lượng mới và tái tạo 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Học viên sẽ học về các dạng năng lượng mới và tái tạo, cũng 
như yêu cầu trong việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo nhằm bảo 
vệ môi trường và phát triển bền vững. Trang bị cho học viên các phương 
pháp khai thác, tích trữ và kết nối các dạng năng lượng tái tạo vào hệ 
thống điện.     
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1104015 

Nhận dạng hệ thống 

Cấu trúc: 2 TC  

Nội dung: Học viên sẽ học về mô hình có tham số và mô hình không 
tham số; phân tích các đáp ứng xác lập, quá độ của hệ thống; giới thiệu 
các thuật toán ước lượng tham số của mô hình; phương pháp thu thập dữ 
liệu, tiền xử lý dữ liệu, và lựa chọn mô hình ...   

1104016 

Thiết kế hệ thống nhúng 

Cấu trúc: 2 TC 

Nội dung: Môn học thuộc khối kiến thức trong chương trình Cao học, 

ngành Công nghệ Tự động. Môn học có vị trí quan trọng trong chương 

trình học với những kiến thức cơ bản về vi xử lý, vi điều khiển, vi xử lý 

trong đo lường điều khiển, hệ thống vi xử lý trong công nghệ nhúng.  

1104017 

Phân tích và thiết kế điều khiển tự động 

Cấu trúc: 2 TC 

Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống, 

cách phân tích đánh giá một hệ thống điều khiển tự động cũng như các 

phương pháp và các bước để thiết kế một hệ thống điều khiển tự động 

ứng dụng trong công nghiệp. 

1104018 

Điện tử công suất trong hệ thống điện 

Cấu trúc: 2 TC 

Nội dung: Môn học “ Điện tử công suất trong hệ thống điện” là môn 

chuyên ngành của chương trình cao học Hệ thống điện. 

Môn học được học vào năm thứ 2 của khoá học. 

1104019 

Lập, phân tích và đánh giá dự án tự động hóa 

Cấu trúc: 2 TC 

Nội dung: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phân tích 

đánh giá các dự án đầu tư như: các giai đoạn của một dự án, phương 

pháp phân tích kinh tế - tài chính dự án. Học viên cũng sẽ được trang bị 

các kiến thức về rủi ro dự án và sự ảnh hưởng của rủi ro tới các yếu tố 

thành công của dự án. 
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6. Mối liên hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra  

Chuẩn đầu ra 

 

Học phần 

CDR1 CDR2 CDR3 CDR4 CDR5  

1104001 x x   x Cảm 

biến 

1104002 x x x   Đtcs 

cao 

1104003 x x x  x Đk số 

nâng 

cao 

1104004 x x x  x Điều 

khiển tối 

ưu và 

thích 

nghi 

1104005 x x x  x Hệ thống 

Scada 

điện lực  

1104006 x x x  x Thiết bị 

và hệ 

thống đo 

thông 

minh 

1104007 x x x  x Hệ thống 

điều 

khiển 

phân tán 

1104008 x x x  x Hệ mờ và 

mạng 

Neural 

1104009 x x x  x Điều 

khiển quá 

trình 

1104010 x x x  x Hệ thống 

truyền 

thông 

hiện đại 
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1104011 x x x  x Điều 

khiển sản 

xuất tích 

hợp máy 

tính 

1104012 x x x  x Tự động 

truyền 

động điện 

nâng cao 

1104013 x x x  x Phân tích 

hệ phi 

tuyến 

1104014 x x x  x Các dạng 

năng 

lượng mới 

và tái tạo 

1104015 x x x  x Nhận 

dạng hệ 

thống 

1104016 x x x  x Thiết kế 

hệ thống 

nhúng 

1104017 x x x  x Phân tích 

và thiết 

kế hệ 

thống 

điều 

khiển tự 

động 

1104018 x x x  x Điện tử 

công suất 

trong 

HTĐ 

1104019  x  x x Lập, phân 

tích và 

đánh giá 

dự án tự 

động hóa 

7. Kế hoạch đào tạo 

*Thạc sĩ định hướng nghiên cứu 

 Năm 1 Năm 2 

 Học kì 1 Học kì 2 Học kì 1 Học kì 2 
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Môn lý thuyết 12 TC 12 TC 06 TC  

Luận án   30 TC 

Bảng phân công chi tiết 

TT Tên học phần 
Khoa 

QL 

Số 

TC 

Năm 

thứ 

Học 

 kỳ 
Giảng viên giảng dạy 

1 
QLTH5

01 
Triết học KHCT 3 1 1 Ts.Trịnh Văn Toàn 

2  Tiếng Anh KHCB 3 1 1 ThS Nguyễn T Bích 

Liên 

3 1104001 
Cảm biến và xử lý tín 

hiệu đo 

ĐK&T

ĐH 
2 1 1 

Ts. Hoàng Ngọc Nhân 

Ts. Trịnh Khánh Ly 

4 1104002 
Điện tử công suất 

nâng cao 

ĐK&T

ĐH 2 1 1 
Ts. Phạm Thị Thùy Linh 

NCS. Nguyễn Thị Điệp 

5 1104004 Điều khiển tối ưu và 

thích nghi 

ĐK&T

ĐH 2 1 1 

Ts. Mai Hoàng Công 

Minh 

Ts. Nguyễn Ngọc Khoát 

6 1104005 
Hệ thống Scada điện 

lực 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Hoàng Ngọc Nhân 

Ts. Trịnh Khánh Ly 

7 1104003 Điều khiển số nâng 

cao 

ĐK&T

ĐH 
2 1 2 

Ts. Mai Hoàng Công 

Minh 

NCS. Phạm Thị Hương 

Sen 

8 1104014 Các dạng năng lượng 

mới và tái tạo 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Chu Đức Toàn 

Ts. Phạm Thị Thùy Linh 

9 1104007 Hệ thống điều khiển 

phân tán 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Bùi Đăng Thảnh 

NCS. Vũ Duy Thuận 

10 1104008 Hệ mờ và mạng 

Neural 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Võ Quang Vinh 

Ts. Nguyễn Ngọc Khoát 

12 1104009 Điều khiển quá trình 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 

Ts. Võ Quang Vinh 

NCS. Phạm Thị Hương 

Sen 

17 1104018 Điện tử công suất 

trong HTĐ 

ĐK&T

ĐH 2 2 1 
Ts. Hoàng Ngọc Nhân 

Ts. Phạm Thị Thùy Linh 
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TT Tên học phần 
Khoa 

QL 

Số 

TC 

Năm 

thứ 

Học 

 kỳ 
Giảng viên giảng dạy 

14 1104012 Tự động truyền động 

điện nâng cao 

ĐK&T

ĐH 2 2 1 
Ts. Võ Quang Vinh 

Ts. Phạm Thị Thùy Linh 

15 1104015 Nhận dạng hệ thống 

ĐK&T

ĐH 2 2 1 

PGS. Ts Thái Quang 

Vinh 

NCS. Vũ Duy Thuận 

*Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

 Năm 1 Năm 2 

 Học kì 1 Học kì 2 Học kì 1 Học kì 2 

Môn lý thuyết 14 TC 16 TC 06 TC  

Luận án   36 TC 

Bảng phân công chi tiết 

TT Tên học phần 
Khoa 

QL 

Số 

TC 

Năm 

thứ 

Học 

 kỳ 
Giảng viên giảng dạy 

1  Triết học KHCT 3 1 1 Ts.Trịnh Văn Toàn 

2  Tiếng Anh KHCB 3 1 1 ThS Nguyễn T Bích 

Liên 

3 1104001 
Cảm biến và xử lý tín 

hiệu đo 

ĐK&T

ĐH 
2 1 1 

Ts. Hoàng Ngọc Nhân 

Ts. Trịnh Khánh Ly 

4 1104002 
Điện tử công suất 

nâng cao 

ĐK&T

ĐH 2 1 1 
Ts. Phạm Thị Thùy Linh 

NCS. Nguyễn Thị Điệp 

5 1104004 Điều khiển tối ưu và 

thích nghi 

ĐK&T

ĐH 2 1 1 

Ts. Mai Hoàng Công 

Minh 

Ts. Nguyễn Ngọc Khoát 

18 1104011 Điều khiển sản xuất 

tích hợp máy tính 

ĐK&T

ĐH 2 1 1 
Ts. Trần Trọng Minh 

Ts. Võ Quang Vinh 

6 1104005 
Hệ thống Scada điện 

lực 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Hoàng Ngọc Nhân 

Ts. Trịnh Khánh Ly 

7 1104003 Điều khiển số nâng 

cao 

ĐK&T

ĐH 
2 1 2 

Ts. Mai Hoàng Công 

Minh 

NCS. Phạm Thị Hương 

Sen 
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TT Tên học phần 
Khoa 

QL 

Số 

TC 

Năm 

thứ 

Học 

 kỳ 
Giảng viên giảng dạy 

8 1104014 Các dạng năng lượng 

mới và tái tạo 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Chu Đức Toàn 

Ts. Phạm Thị Thùy Linh 

9 1104007 Hệ thống điều khiển 

phân tán 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Bùi Đăng Thảnh 

NCS. Vũ Duy Thuận 

10 1104008 Hệ mờ và mạng 

Neural 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Võ Quang Vinh 

Ts. Nguyễn Ngọc Khoát 

11 1104017 
Phân tích và thiết kế 

hệ thống điều khiển 

tự động 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Nguyễn Ngọc Khoát 

Ths. Lê Quốc Dũng 

12 1104009 Điều khiển quá trình 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 

Ts. Võ Quang Vinh 

NCS. Phạm Thị Hương 

Sen 

17 1104018 Điện tử công suất 

trong HTĐ 

ĐK&T

ĐH 2 1 2 
Ts. Hoàng Ngọc Nhân 

Ts. Phạm Thị Thùy Linh 

14 1104012 Tự động truyền động 

điện nâng cao 

ĐK&T

ĐH 2 2 1 
Ts. Võ Quang Vinh 

Ts. Phạm Thị Thùy Linh 

15 1104015 Nhận dạng hệ thống 

ĐK&T

ĐH 2 2 1 

PGS. Ts Thái Quang 

Vinh 

NCS. Vũ Duy Thuận 

19 1104006 Thiết bị và hệ thống 

đo thông minh 

ĐK&T

ĐH 2 2 1 
Ts. Hoàng Ngọc Nhân 

Ts. Trịnh Khánh Ly 

 

TRƯỞNG KHOA 

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2017 

HIỆU TRƯỞNG 

 


