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MỞ ĐẦU 
 

Viện Thiết kế Cơ khí được thành lập ngày 6 tháng 7 năm 1962 theo Quyết 

định số 76/CP tiền thân của Viện Nghiên cứu Cơ khí. Trải qua hơn 50 năm xây 

dựng và phát triền, Viện trở thành Viện đầu ngành về nghiên cứu, thiết kế, tư 

vấn thiết kế, triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, tự động 

hóa… Ngày 10 tháng 10 năm 2000, Viện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ 

giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành kỹ thuật. 

Qua hơn 10 năm đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện đã tổ chức bảo vệ và cấp 

bằng cho trên 10 tiến sĩ kỹ thuật các chuyên ngành khác nhau.  

Thực hiện qui chế “Đào tạo trình độ tiến sĩ” (ban hành kèm theo Thông tư 

số 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Quyết định số 3076/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2012 qui 

định danh mục đào tạo cấp IV về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu 

Cơ khí), Viện tiến hành xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ tiến sĩ 

chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.  

Xuất phát từ chiến lược phát triển của Viện là nghiên cứu, ứng dụng các 

tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, các đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh cũng 

bám sát vào định hướng trên. 

Hàng năm Viện chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ và cấp Thành 

phố trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí, do vậy các nghiên cứu sinh có điều kiện tiếp 

cận tài liệu và tham gia nghiên cứu khoa học. 

Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng theo 04 hướng 

chuyên sâu là: Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí chính xác, Kỹ thuật máy công cụ, 

Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động. 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu viết tắt Nguyên văn 

ĐH Đại học 

NCS Nghiên cứu sinh 

ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

HP Học phần 

HPBS Học phần bổ sung 

CĐTS Chuyên đề tiến sĩ 

LATS Luận án tiến sĩ 

ThS Thạc sĩ 

TS Tiến sĩ 

TLTQ Tiểu luận tổng quan 

CT  Chương trình 

TC Tín chỉ 
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PHẦN I 

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ  

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí - Mechanical Engineering 

Mã chuyên ngành: 62.52.01.03  

(Ban hành theo Quyết định số ......... /QĐ-NCCK ngày    tháng     năm 2013 

của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí)  

1. Mục tiêu đào tạo  

Mục tiêu chung: Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí có trình 

độ chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu trong 

các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải 

quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày, giới thiệu các 

nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.  

2. Mục tiêu cụ thể  

2.1 Hướng chuyên sâu Công nghệ chế tạo máy 

Yêu cầu đối với trình độ tiến sĩ sau khi đã kết thúc thành công chương trình 

đào tạo hướng chuyên sâu công nghệ Chế tạo máy thuộc chuyên ngành Kỹ thuật 

Cơ khí:  

- Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các 

lĩnh vực “Công nghệ chế tạo máy”; 

- Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực “Công 

nghệ chế tạo máy”; 

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc  

lĩnh vực nói trên trong thực tiễn;  

- Có kỹ năng tốt để trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo 

hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh 

vực nói trên.  

2.2 Hướng chuyên sâu Công nghệ Cơ khí chính xác 

Yêu cầu đối với trình độ tiến sĩ sau khi kết thúc thành công chương trình 

đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Cơ khí chính xác:  

-  Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc 

các lĩnh vực "Công nghệ Cơ khí chính xác"; 
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- Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực "Công 

nghệ Cơ khí chính xác"; 

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc 

lĩnh vực nói trên trong thực tiễn; 

- Có kỹ năng tốt để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo 

hội nghị, giảng dạy đại học và sau  đại học) các vấn đề khoa học thuộc  lĩnh vực 

nói trên. 

2.3 Hướng chuyên sâu Kỹ thuật máy Công cụ 

Yêu cầu đối với trình độ tiến sĩ sau khi kết thúc thành công chương trình 

đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật máy Công cụ:  

- Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các 

lĩnh vực “Cơ khí chế tạo các thiết bị công nghiệp, bao gồm cả máy công cụ và các 

hệ thống điều khiển số CNC”; 

- Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực “Cơ khí 

chế tạo máy và tự động hoá  sản  xuất”; 

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc 

hai lĩnh vực nói trên trong thực tiễn; 

- Có kỹ năng tốt để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo 

cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc các 

lĩnh vực nói trên.  

2.4 Hướng chuyên sâu Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động 

Yêu cầu đối với trình độ tiến sĩ sau khi kết thúc thành công chương trình 

đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, hướng chuyên sâu Thiết bị và Hệ thống 

điều khiển tự  động:  

- Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các 

lĩnh vực “Cơ điện tử”, “Động lực học các hệ kỹ thuật: Các máy CNC, rôbốt 

công nghiệp, các phương tiện giao thông vận tải”, “Thiết bị và hệ thống sản 

xuất linh hoạt điều khiển số”; 

- Có khả năng tổ chức, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc một trong các lĩnh 

vực nêu trên; 

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc 

các lĩnh vực nói trên trong thực tiễn; 

- Có kỹ năng tốt để trình bầy, giới thiệu (viết báo, thuyết trình, giảng dậy đại 

học và sau đại học) các vấn  đề khoa học thuộc các lĩnh vực nói trên.  

3. Thời gian đào tạo  

- Hệ tập trung liên tục: 03 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 04 năm đối 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



3 

 

với NCS có bằng ĐH; 

- Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong 

vòng 04 năm, đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Viện là 03 năm và 

trong 12 tháng đầu tiên phải đảm bảo số tiết học, môn học theo đúng quy định 

của Bộ GD&ĐT và Viện. 

4. Khối lượng kiến thức  

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối 

lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại 

mục 5.  

- NCS đã có bằng ThS: Tối thiểu 08 tín chỉ + khối lượng bổ sung (nếu có); 

- NCS mới có bằng ĐH: Tối thiểu 08 tín chỉ + 28 tín chỉ (không kể luận văn) 

của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành “Công nghệ chế tạo máy”. 

Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải 

thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành 

“Kỹ thuật cơ khí”.  

5. Đối tượng tuyển sinh  

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với chuyên ngành 

tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành) hoặc ngành gần phù hợp với chuyên ngành 

Công nghệ chế tạo máy. Chỉ tuyển sinh các đối tượng mới tốt nghiệp có bằng 

ĐH với chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp. Mức độ “phù hợp hoặc gần phù hợp” 

với chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, được định nghĩa cụ thể ở mục 5.1 sau đây:  

5.1 Định nghĩa ngành phù hợp và gần phù hợp 

5.1.1. Hướng chuyên sâu Công nghệ chế tạo máy  

a) Ngành phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc chuyên ngành 

“Công nghệ Chế tạo máy”, chuyên ngành “Kỹ thuật Cơ điện tử”. 

b) Ngành gần phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc các ngành sau:  

- Chuyên ngành “Công nghệ Hàn”; 

- Chuyên ngành “Cơ học Kỹ thuật”; 

- Chuyên ngành “Đo lường và các hệ thống điều khiển”; 

- Chuyên ngành “Kỹ thuật Máy và Thiết bị thủy khí”; 

- Chuyên ngành “Kỹ thuật ô tô và xe chuyên dụng”; 

- Chuyên ngành “ Máy và Ma sát học”; 

- Các trường hợp khác do Hội đồng đào tạo Viện xem xét quyết định.  

5.1.2. Hướng chuyên sâu Công nghệ cơ khí chính xác  
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a) Ngành phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc ngành “Chế tạo 

Máy” (chuyên sâu: Máy và dụng cụ, máy chính xác, gia công áp lực, công nghệ 

chế tạo máy) và ngành “Cơ điện tử” tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật. 

b) Ngành gần phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc các ngành:  

- Ngành “Cơ khí động lực”;  

- Ngành “Cơ học kỹ thuật”; 

- Ngành “Công nghệ Hàn”. 

5.1.3. Hướng chuyên sâu Kỹ thuật máy công cụ  

a) Ngành phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc ngành “Chế tạo 

Máy” (chuyên sâu: Máy và dụng cụ, máy chính xác, máy và ma sát, công nghệ 

chế tạo máy), “Cơ điện tử” tốt nghiệp ở các trường đại học kỹ thuật.  

b) Ngành gần phù hợp: ThS. Khoa học và Ứng dụng các ngành tương tự liên 

quan đến thiết bị, máy móc, công nghệ, cơ khí, cơ điện tử, điều khiển tự động, 

điện của trường ĐHBKHN hoặc  các trường kỹ thuật khác.  

5.1.4. Hướng chuyên sâu Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động 

a) Ngành phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc ngành “Cơ điện 

tử”, Cơ tin kỹ thuật, điều khiển thiết bị công nghiệp... thuộc chương trình sau Đại 

học của các trường đại học kỹ thuật.  

b) Ngành gần phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc các ngành sau:  

- Ngành Chế tạo máy với các hướng chuyên sâu: Máy và dụng cụ, Công nghệ 

Chế tạo máy, Cơ khí chính xác và quang học, Cơ học kỹ thuật, Công nghệ Hàn; 

- Ngành Cơ khí  động lực với các hướng chuyên sâu: Kỹ thuật ô-tô và xe 

chuyên dụng, Kỹ thuật động cơ nhiệt, Kỹ thuật máy và thiết bị thủy khí, Kỹ thuật 

hàng không; 

- Ngành Điều khiển và Tự động hóa; 

- Ngành Đo lường và các hệ thống  điều khiển;  

- Ngành Kỹ thuật máy tính.  

5.2 Phân loại đối tượng 

- Có bằng ThS của các trường đại học kỹ thuật cơ khí với ngành tốt nghiệp 

cao học đúng với chuyên ngành Tiến sĩ. Đây là đối tượng không phải tham gia 

học bổ sung, gọi tắt là đối tượng A1; 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc với ngành tốt nghiệp đúng với 

chuyên ngành Tiến sĩ. Đây là đối tượng phải tham gia học bổ sung, gọi tắt là đối 

tượng A2; 
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- Có bằng ThS tốt nghiệp ngành gần phù hợp. Đây là đối tượng phải tham gia 

học bổ sung, gọi tắt là đối tượng A3. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt  

- Quy trình đào tạo được thực hiện theo cơ chế học tín chỉ, tuân thủ Quy định 

số           /QĐ-NCCK về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Viện Nghiên 

cứu Cơ khí; 

- Các học phần bổ sung phải đạt mức điểm từ C trở lên (xem mục 7); 

- Các học phần Tiến sĩ phải đạt mức điểm từ B trở lên (xem mục 7).  

7. Thang điểm  

Việc chấm điểm kiểm tra, đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra 

và điểm thi kết thúc học phần) được thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm 

tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình 

có trong số của các điểm kiểm tra và điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm 

kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số tương ứng của từng điểm được 

quy định trong đề cương chi tiết học phần).  

Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy, sau 

đó được chuyển thành điểm chữ với mức như sau:  

- Điểm số từ 8,5 – 10 chuyển thành điểm A (Giỏi);  

- Điểm số từ 7,0 – 8,4 chuyển thành điểm B (Khá);  

- Điểm số từ 5,5 – 6,9 chuyển thành điểm C (Trung bình);  

- Điểm số từ 4,0 – 5,4 chuyển thành điểm D (Trung bình yếu);  

- Điểm số dưới 4,0 chuyển thành điểm F (Kém).  

8. Nội dung chương trình  

8.1 Cấu trúc  

Bảng 1. Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm 3 phần 

Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 HP bổ sung 0 CT ThS  (28TC)  4TC 

       HP TS 8TC 

2       TLTQ Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên 

CĐTS Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC 

3 NC khoa học  

Luận án TS  

Lưu ý:  
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- Số TC qui định cho các đối tượng trong bảng 1 là số TC tối thiểu NCS phải 

hoàn thành; 

- Đối tượng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chương 

trình ThS Khoa học của ngành tương ứng, không cần thực hiện luận văn ThS; 

- Các HP bổ sung được lựa chọn từ chương trình đào tạo Thạc sĩ của ngành 

đúng chuyên ngành Tiến sĩ; 

- Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tượng A3 do người hướng dẫn 

(NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong bảng kết quả học 

tập ThS của thí sinh với chương trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên ngành 

Tiến sĩ nhưng phải đảm bảo số TC tối thiểu trong bảng;   

- Các HPTS được NHD đề xuất từ chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của 

Viện nhằm trang bị cần  thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS. 

8.2 Học phần bổ sung  

- Các học phần bổ sung được mô tả trong quyển “Chương trình đào tạo Thạc 

sĩ” chuyên ngành “kỹ thuật cơ khí” của Trường ĐHBK Hà Nội, Viện sử dụng tài 

liệu này trong quá trình qui định các học phần bổ sung cho NCS;  

- NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn từ 1 năm kể từ 

ngày có Quyết định công nhận là NCS. 

8.3 Học phần Tiến sĩ   

Các môn học trong học phần tiến sĩ và học phần bổ sung của NCS được 

Người hướng dẫn Khoa học xem xét trên cơ sở hướng nghiên cứu của luận án và 

đề nghị bằng văn bản để Viện trưởng phê duyệt (phù hợp với Qui định đào tạo 

trình độ tiến sĩ của Viện, Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và chương trình khung đào tạo chuyên ngành kỹ thuật cơ khí của Viện). 

Bảng 2. Danh mục học phần Tiến Sĩ và học phần bổ sung 

(Dùng cho 04 hướng chuyên sâu) 
 

TT Tên học phần Tiến sĩ 
Giảng viên, 

Tiểu ban 
Số ĐVHT 
(Tín chỉ) 

Số tiết 
(LT/TH) 

Hình thức           
thi kết thúc 

(Thi/ 
Tiểu luận) 

Ghi chú 
Bắt buộc           
Tự chọn 

1 Tự động hóa tính toán, 

thiết kế máy và thiết bị  

TS Nguyễn Chỉ Sáng 

TS Phan Đăng Phong 

PGS Tăng Huy 

02 30   

2 Tiêu chí đánh giá chất 

lượng máy công cụ hiện 

đại (CNC) 

PGS.TSKH Phan Bá 

TS Đào Duy Trung 

TS Nguyễn Trọng Doanh 

02 30   

3 Cơ cấu máy chính xác và PGS.TSKH Phan Bá 03 45   
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TT Tên học phần Tiến sĩ 
Giảng viên, 

Tiểu ban 
Số ĐVHT 
(Tín chỉ) 

Số tiết 
(LT/TH) 

Hình thức           
thi kết thúc 

(Thi/ 
Tiểu luận) 

Ghi chú 
Bắt buộc           
Tự chọn 

Phương pháp tính toán 

thiết kế 

GS.TS Trần Văn Địch 

PGS.TS Trần Vệ Quốc 

4 Độ chính xác hình học 

và động lực học máy 

công cụ 

TS Đào Duy Trung 

PGS.TS Phạm Văn Hùng 

TS Lê Đức Bảo 

02 30   

5 Độ chính xác trong đo 

lường thực nghiệm 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Hoàng Văn Gợt 

TS. Đào Duy Trung 

02 30   

6 Giải pháp nâng cao độ 

chính xác gia công 

PGS.TSKH Phan Bá 

GS.TS Trần Văn Địch 

TS Đào Duy Trung 

02 30   

7 Giải pháp nâng cao độ 

chính xác máy công cụ 

TS Đào Duy Trung 

PGS. TS Tăng Huy 

TS Lê Đức Bảo 

02 30   

8 Gải pháp nâng cao độ tin 

cậy của chi tiết máy 

PGS.TS Hoàng Văn Gợt 

PGS.TS Nguyễn Doãn Ý 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

02 30   

9 Động lực học tạo hình 

các bề mặt kỹ thuật cơ 

khí 

PGS.TS Phạm Văn Hùng 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Phan Thạch Hổ 

02 30   

10 Động lực học quá trình 

gia công vật liệu 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Phạm Văn Nghệ 

PGS.TS Nguyễn Đắc Trung 

02 30   

11 Động lực học tính toán GS.TSKH Đỗ Sanh 

TS Phan Đăng Phong 

PGS.TSKH Phan Bá 

02 30   

12 Giải pháp nâng cao độ 

bền mòn thiết bị, máy 

móc công nghiệp 

PGS.TS Hoàng Văn Gợt 

PGS.TS Phạm Văn Hùng 

TS Trần Đức Quý 

02 30   

13 Giải pháp nâng cao tuổi 

thọ thiết bị trao đổi nhiệt 

PGS.TS Hoàng Văn Gợt 

PGS.TS Trần Gia Mỹ 

TS Trần Đức Quý 

02 30   

14 Giám sát và chẩn đoán 

rung máy công nghiệp 

TS Nguyễn Chỉ Sáng 

TS Đào Duy Trung 

TS Trần Đức Quý 

02 30   

15 Tính toán, thiết kế kết 

cấu cơ khí bằng phần 

mềm Autodesk Robot 

Structural Analysis 

PGS.TS. Trần Vĩnh Hưng 

PGS.TS Hoàng Văn Gợt 

TS Dương Văn Long 

02 30   

16 Tính toán, thiết kế thiết bị 

lọc bụi tĩnh điện khí thải 

công nghiệp hiệu suất cao  

TS Nguyễn Chỉ Sáng 

TS Dương Văn Long 

TS Trần Văn Dũng 

02 30   
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TT Tên học phần Tiến sĩ 
Giảng viên, 

Tiểu ban 
Số ĐVHT 
(Tín chỉ) 

Số tiết 
(LT/TH) 

Hình thức           
thi kết thúc 

(Thi/ 
Tiểu luận) 

Ghi chú 
Bắt buộc           
Tự chọn 

17 Tay máy và rôbốt công 

nghiệp 

TS Phan Đăng Phong 

TS Nguyễn Hoàng Thái 

TS Hoàng Văn Châu 

02 30   

18 Tích hợp điều khiển 

rôbốt 

PGS.TS Phạm Văn Hùng 

TS Nguyễn Trọng Doanh 

TS Đỗ Văn Điệp 

02 30   

19 Tích hợp các hệ thống 

Cơ điện tử 

TS Nguyễn Chỉ Sáng 

TS Phan Đăng Phong 

TS Nguyễn Trọng Doanh 

02 30   

20 Tích hợp điện – thủy lực 

– thủy khí 

PGS.TS Đặng Xuân Thi 

PGS.TS Trần Gia Mỹ 

TS Nguyễn Văn Miên 

02 30   

21 Điều khiển tối ưu các hệ 

động lực 

GS.TSKH Đỗ Sanh 

TS Phan Đăng Phong 

PGS.TS Phạm Văn Hùng 

02 30   

22 Mô hình hóa và mô 

phỏng hệ thống điều 

khiển tự động 

TS Đỗ Văn Điệp 

TS Nguyễn Trọng Doanh 

PGS.TS Nguyễn Đắc Trung 

02 30   

23 Mô phỏng số bằng phần 

mềm CATIA 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Nguyễn Đắc Trung 

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng 

03 30   

24 Một số phương pháp 

điều khiển hiện đại 

TS Phan Đăng Phong 

TS Đỗ Văn Điệp 

TS Lại Anh Tuấn 

02 30   

25 Kỹ thuật điều khiển tự 

động thiết bị môi trường 

trong công nghiệp 

TS Dương Văn Long 

TS Nguyễn Văn Miên 

TS Nguyễn Trọng Doanh 

02 30   

26 Lý thuyết điều khiển tự 

động 

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng 

TS Nguyễn Trọng Doanh 

TS Lại Anh Tuấn 

02 30   

27 Phương pháp số và một 

số phần mềm chuyên 

dụng 

TS Trần Đức 

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng 

TS Trần Đức Quý 

02 30   

28 Phương pháp dự báo độ 

bền mòn vật liệu mới 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Phan Thạch Hổ 

TS.Nguyễn Thanh 

Quang 

02 30   

29 Phương pháp kiểm định 

vật liệu mới 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

GS.TSKH Nguyễn Văn Thái 

TS Phạm Đức Thắng 

02 30   

30 Công nghệ hàn và xử lý 

bề mặt tiên tiến 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Hoàng Văn Châu 

02 30   
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TT Tên học phần Tiến sĩ 
Giảng viên, 

Tiểu ban 
Số ĐVHT 
(Tín chỉ) 

Số tiết 
(LT/TH) 

Hình thức           
thi kết thúc 

(Thi/ 
Tiểu luận) 

Ghi chú 
Bắt buộc           
Tự chọn 

TS Hoàng Minh Thuận 

31 Công nghệ hàn nổ và 

ứng dụng 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Lương Văn Tiến 

TS Nguyễn Hữu Bính 

03 45   

32 Công nghệ mới, vật liệu 

mới trong sản xuất cơ 

khí 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Đào Quang Kế 

TS Đào Hồng Thái 

03 45   

33 Cơ sở lý thuyết luyện 

kim bột (LKB cơ sở I) 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Quốc Lập 

TS Đào Hồng Thái 

03 45   

34 Các sản phẩm luyện kim 

bột mới (LKB ứng dụng II) 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Sỹ Kháng 

TS Vũ Trung Tuyến 

03 45   

35 Công nghệ gia công áp 

lực tiên tiến (đúc áp lực; 

đúc ép bán lỏng; cán chu 

kỳ; dập thủy cơ; miết ép) 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Phạm Văn Nghệ 

TS Phạm Đức Thắng 

03 45   

36 Hợp kim cứng và ứng 

dụng 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Sỹ Kháng 

TS Phạm Thảo 

02 30   

37 Lý thuyết biến dạng vật 

liệu xốp (bột kim loại 

thiêu kết) 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Văn Dũng 

TS Vũ Trung Tuyến 

03 45   

38 Lý thuyết biến dạng dẻo PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS. Phạm Văn Nghệ 

PGS.TS Nguyễn Đắc Trung 

03 45   

39 Vật liệu học PGS.TS Hà Minh Hùng 

GS.TSKH Nguyễn Văn Thái 

PGS.TS Đào Quang Kế 

03 45   

40 Vật liệu kim loại mầu và 

hợp kim 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

GS.TSKH Đinh Phạm Thái 

GS.TSKH Bùi Văn Mưu 

03 45   

41 Vật liệu composit kim 

loại và á kim và công 

nghệ chế tạo 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Văn Dũng 

PGS.TS Trần Quốc Lập 

03 45   

42 Vật liệu bimetal, trimetal 

trong chế tạo máy và 

công nghệ chế tạo 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Đào Hồng Thái 

TS Nguyễn Hữu Bính 

02 30   

43 Vật liệu tổ hợp có tính 

năng đặc biệt trong hàn 

kết cấu 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Hoàng Văn Châu 

TS Lương Văn Tiến 

02 30   

44 Vật liệu luyện kim bột PGS.TS Hà Minh Hùng 02 30   
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TT Tên học phần Tiến sĩ 
Giảng viên, 

Tiểu ban 
Số ĐVHT 
(Tín chỉ) 

Số tiết 
(LT/TH) 

Hình thức           
thi kết thúc 

(Thi/ 
Tiểu luận) 

Ghi chú 
Bắt buộc           
Tự chọn 

chịu mòn cao TS Đào Hồng Thái 

TS Vũ Trung Tuyến 

45 Vật liệu luyện kim bột 

làm bạc trượt chịu tải 

trọng lớn 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Văn Dũng 

TS Phan Thạch Hổ 

02 30   

46 Vật liệu ma sát luyện 

kim bột 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Sỹ Kháng 

TS Đào Duy Trung 

02 30   

47 Vật liệu kỹ thuật điện 

luyện kim bột 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Trần Gia Mỹ 

TS Đào Hồng Thái 

02 30   

48 Vật liệu gang hợp kim 

chịu mòn và chịu nhiệt  

PGS.TS Hà Minh Hùng 

GS.TSKH Nguyễn Văn Thái 

GS.TSKH Bùi Văn Mưu 

    

49 Lý thuyết ma sát, mài 

mòn, bôi trơn và dự báo 

tính chất ma sát học vật 

liệu, chi tiết máy 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Phạm Văn Hùng 

TS Phan Thạch Hổ 

03 45   

50 Lý thuyết bôi trơn thủy 

động đàn hồi (EHD) 

TS Phan Thạch Hổ 

PGS.TS Nguyễn Doãn Ý 

PGS.TS Phạm Văn Hùng 

02 30   

50 Lý thuyết va đập vật rắn 

và ứng dụng 

PGS.TS Hoàng Văn Gợt 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TSKH Phan Bá 

02 30   

51 Mô hình hóa toán học và 

xử lý số liệu thực 

nghiệm 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Hoàng Văn Gợt 

TS Đỗ Văn Điệp 

02 30   

52 Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

thực nghiệm 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

GS.TS Trần Văn Địch 

TS. Nguyễn Thanh Quang 

02 30   

53 Phun phủ kim loại và ứng 

dụng 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS TS Hoàng Văn Gợt 

TS Hoàng Văn Châu 

03 45   

54 Phương pháp gia công vật 

liệu có độ bền cao (bằng 

tia nước áp suất cao) 

TS. Phan Thạch Hổ 

TS Trần Quốc Hùng 

TS Hoàng Văn Châu 

02 30   

55 Xử lý nhiệt thép hợp kim 

và vật liệu composit   

PGS.TS Hà Minh Hùng 

GS.TSKH Nguyễn Văn Thái 

PGS.TS Nguyễn Văn Tư 

03 45   

56 Xử lý chất thải công 

nghiệp và thu hồi kim loại 

hiếm (Cr, Ni, Cu...) 

TS Phạm Đức Thắng 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Dương Văn Long 

02 30   
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TT Tên học phần Tiến sĩ 
Giảng viên, 

Tiểu ban 
Số ĐVHT 
(Tín chỉ) 

Số tiết 
(LT/TH) 

Hình thức           
thi kết thúc 

(Thi/ 
Tiểu luận) 

Ghi chú 
Bắt buộc           
Tự chọn 

57 Ứng dụng CAD/CAM/ 

CNC trong thiết kế công 

nghệ cơ khí 

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng 

TS Nguyễn Trọng Doanh 

TS Nguyễn Thanh Quang 

02 30   

58 Ứng dụng công nghệ mạ 

xoa trong phục hồi sửa 

chữa cơ khí 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

TS Hoàng Văn Châu 

 

02 30   

59 Ứng dụng công nghệ đúc 

thẩm thấu tạo hình vật liệu 

đặc biệt 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

GS.TSKH Bùi Văn Mưu 

TS Nguyễn Văn Chương 

02 30   

60 Ứng dụng phần mềm Pro-

Material Analyzer (Mỹ) 

để nghiên cứu cấu trúc 

vật liệu kim loại, hợp kim 

PGS.TS Hà Minh Hùng 

PGS.TS Phùng Tố Hằng 

TS Phạm Đức Thắng 

02 30   

61 Giảm dao động bằng thiết 

bị tiêu tán năng lượng 

PGS.TS Nguyên Chỉ Sáng 

GS.TSKH Nguyễn Đông 

Anh 

02 

 

 

30   

 

(Danh sách gồm 61 học phần Tiến sĩ) 
 

                                                      Hà Nội, ngày 10  tháng  3 năm 2013 

                                                     VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

                                                       Nguyễn Chỉ Sáng 
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